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Politika bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví a životního prostředí  

O co usilujeme: 
 
 Trvale usilujeme o ochranu zdraví, bezpečnost lidí a o ochranu životního prostředí před dopady naší 

činnosti. Zavázali jsme se ke snížení ekologické stopy naší činnosti a máme nastaveny cíle ve snížení 
emisí CO2, spotřeby energií, vody a odpadů ukládaných na skládky. 

 Snažíme se vytvořit bezpečná a zdravá pracoviště a podmínky pro všechny zaměstnance  
a spolupracovníky po celém světě. Usilujeme o nulovou úrazovost u pracovníků, pracujících s námi a pro 
nás. 

Jak pracujeme:  

 Pro usnadnění zavádění této politiky a podporu jejího trvalého zlepšování udržujeme účinné systémy 
řízení bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. 

 Zaměřujeme se na programy vedení, školení, sdílení znalostí a informovanosti tak, abychom vytvářeli 
kulturu trvalého zlepšování pro snadnější dosažení našich cílů. 

 Jako minimum dodržujeme místní, národní a mezinárodní legislativu a kontinuálně se připravujeme na 
nadcházející relevantní požadavky. 

 Vyvíjíme naše vlastní normy na ochranu lidí a životního prostředí. V případech, kdy naše vlastní normy 
převyšují zákonné požadavky, naše normy jsou upřednostněny. 

 Abychom naše aktivity v ochraně a řízení rizik seřadili podle důležitosti pro naše zaměstnance a jiné 
pracovníky, pracující pro nás a pro životní prostředí, jakož i aktivity ve vývoji a zavádění nových procesů 
a strojního vybavení, provádíme posouzení rizik. 

 Provádíme interní audity, které slouží pro zlepšení bezpečnosti, zdraví a stavu životního prostředí a 
informovanosti napříč celou Skupinou. 

Transparentnost a zainteresované strany:  

 Pravidelně interně a externě reportujeme o stavu bezpečnosti, zdraví a stavu životního prostředí 
investorům a přes mezinárodní schémata, jako je UN Global Compact a Carbon Disclosure Project 
(CDP). 

 Zajišťujeme otevřený a transparentní dialog se zaměstnanci a se všemi pracovníky, kteří pro nás pracují 
jakož i se sousedy, úřady a jinými zainteresovanými stranami. 

 Pomocí Příručky pro zásobování a nákup Skupiny se snažíme spolu s našimi dodavateli zajistit shodu s 
našimi Pravidly chování dodavatelů. 

Tato politika je podporována Příručkou SHE Skupiny (Bezpečnost, ochrana zdraví a životní prostředí), která 
popisuje zodpovědnosti, procesy a postupy. Výkonní ředitelé jednotlivých podniků (OPCO MDs) a odborní 
vedoucí Skupiny jsou zodpovědní za zavedení této politiky v rámci jejich oblasti zodpovědnosti. 

S touto politikou SHE jsou seznámeni všichni zaměstnanci a pracovníci, kteří pracují přímo s námi,  
a je k dispozici všem stranám, které projeví zájem. Pravidla chování společnosti ROCKWOOL popisují na 
celkovém základě pozici Skupiny ROCKWOOL při vedení zodpovědného podnikání a vysvětlují očekávané 
chování zaměstnanců a Skupiny. 


