Politika ROCKWOOL, a.s.
pro systém managementu BOZP

Naše ambice:
Neustále se snažíme chránit zaměstnance a životní prostředí před bezpečnostními, zdravotními
a environmentálními dopady našich procesů. Zavazujeme se snižovat negativní dopady naší činnosti
na životní prostředí a zdraví a stanovujeme cíle pro snižování emisí CO2, spotřeby energie, vody
a produkce odpadu.
•

Usilujeme o vytvoření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro všechny
zaměstnance a další partnery, kteří s námi spolupracují po celém světě. Naší ambicí je nulová
úrazovost jako výsledek procesu důsledného snižování rizik v oblasti BOZP.

Jak pracujeme:
Udržujeme a optimalizujeme účinné systémy řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního
prostředí, abychom naplnili uplatňování této politiky a podpořili trvalé zlepšování.
•
•
•

Zaměřujeme se na programy managementu, školení, sdílení znalostí, zvyšování povědomí
a zlepšování kultury pracovního prostředí, abychom usnadnili dosahování našich cílů.
Zavazujeme se plnit požadavky místních, národních i mezinárodních právních předpisů
a průběžně sledujeme vývoj v této oblasti.
Vyvíjíme vlastní standardy na ochranu zdraví a životního prostředí. V případech, kdy naše
vlastní standardy překračují zákonné požadavky, mají naše normy přednost.

Posuzujeme rizika tak, abychom upřednostňovali naše činnosti v oblasti ochrany a řízení rizik pro
naše zaměstnance a ostatní pracující pro nás a pro životní prostředí, jakož i při vývoji a implementaci
nových procesů a infrastruktury.
•

Provádíme interní audity, abychom zlepšili bezpečnost, zdraví a životní prostředí.

Transparentnost a zúčastněné strany:
•

•
•

•

Pravidelně podáváme zprávy o našich bezpečnostních, zdravotních a environmentálních
výkonech interně a externě zainteresovaným stranám prostřednictvím mezinárodních
programů, jako je Globální projekt OSN pro kompaktní a uhlíkové zveřejňování (CDP).
Zajišťujeme otevřený a transparentní dialog se zaměstnanci a partnery, kteří s námi
spolupracují, se sousedy, úřady a dalšími zainteresovanými stranami.
Důležité otázky týkající se zdraví a bezpečnosti se vedení společnosti zavazuje projednávat se
zaměstnanci nebo jejich zástupci, podporuje možnost vlastního vyjádření zaměstnanců
a otevřený dialog pro jejich názory a postoje a motivuje k tomu zaměstnance vhodnými
prostředky.
Spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom zajistili shodu s naším Kodexem chování
dodavatelů prostřednictvím manuálu pro skupinové nákupy.
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