
 
 
 

POLITYKA DOTYCZĄCA ZDROWIA, BEPZIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA 

 

Grupa Pirelli uważa zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, dobrostan osób oraz ochronę 

środowiska i bioróżnorodności za podstawowe wartości dla prowadzenia i rozwoju dzielności firmy.  

Strategie zrównoważonego rozwoju Grupy dążą do ciągłego udoskonalania bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz aspektów środowiskowych, zgodnie z Kodeksem Wartości i Etyki firmy Pirelli 

oraz zgodnie z Modelem Zrównoważonego Rozwoju przewidywanym przez inicjatywę United 

Nations Global Compact, Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych 

zasad i praw w pracy oraz „Deklaracją z Rio dotyczącą środowiska i rozwoju”, a także z intencją 

wniesienia wkładu w Globalne cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów 

Zjednoczonych.  

Szczególnie, firma Pirelli:  

• podejmuje działania, aby kierować swoimi aktywnościami w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska, w pełnej zgodności z obowiązującymi 

międzynarodowymi, krajowymi oraz lokalnymi przepisami oraz wszystkimi dobrowolnie 

podpisanymi zobowiązaniami, jak również zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi 

normami zarządzania;  

• realizuje cele „zero wypadków” oraz „brak obrażeń u osób” w zdrowym i bezpiecznym 

środowisku pracy, przez ciągłe identyfikowanie, ocenę, zapobieganie oraz ochronę przed 

zagrożeniami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezzwłoczne usuwanie potencjalnych 

przyczyn wypadków, wdrażanie planów monitorowania zdrowia pracowników w związku z 

określonymi zadaniami;  

• wspiera rozwój programów poprawy psychicznego i fizycznego dobrostanu oraz równowagi 

między pracą a życiem;  

• promuje konsultacje i partycypację pracowników oraz ich przedstawicieli w zakresie 

problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• realizuje ochronę środowiska poprzez ciągłą identyfikację, ocenę, zapobieganie i 

ograniczanie ryzyk środowiskowych wzdłuż łańcucha wartości;  

• jest zaangażowana w minimalizowanie wpływu na bioróżnorodność, ekosystemy oraz usługi 

związane z ekosystemem swoich pododdziałów, stosując zasadę „Żadnej straty netto 

bioróżnorodności” poprzez „hierarchię ograniczeń” (tj.: unikaj, minimalizuj, przywróć i 

zrekompensuj); 

• troszczy się o minimalizację sowich działań w obszarach chronionych i/lub miejscach, które 

mają znaczenie dla bioróżnorodności1 i/lub są specjalnego znaczenia/wartości i zapewnia, 

że wybór wszystkich nowych miejsc produkcji wykonywany jest z poszanowaniem 

obszarów chronionych, zapewnia ochronę bioróżnorodności, usług ekosystemu oraz 

zapobiegania wylesieniu;  

• podejmuje się rozwoju produktów i procesów produkcji w zgodzie z zasadami gospodarki 

o obiegu zamkniętym, przełożonej na zasadę „5R” (Re-think (Przemyśl) – Refuse (Odmawiaj) 

– Reduce (Ogranicz) – Reuse (Użyj ponownie) – Recycle (Poddaj recyklingowi)), w celu 

dążenia do ograniczenia zmian klimatu oraz progresywnej dekarbonizacji wzdłuż łańcucha 

wartości, odpowiedzialnego wykorzystania i ograniczenia zużycia zasobów naturalnych 

(„Zarządzanie zasobami”), oraz minimalizacji emisji substancji zatruwających środowisko;  

 
1 Miejsca mające znaczenie dla bioróżnorodności – miejsca charakteryzujące się odpowiednią bioróżnorodnością na poziomie globalnym, 

regionalnym lub krajowym („bioróżnorodność krytyczna”): obszary/siedliska/gatunki chronione; gatunki klasyfikowane jako zagrożone 

krytycznie, zagrożone lub wrażliwe na Czerwonej liście IUCN, gatunki endemiczne; obszary uznane międzynarodowo (Miejsca 

dziedzictwa światowego, Konwencja Ramsarska, Człowiek i biosfera UNESCO). 
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• opracowuje i wdraża programy zarządzania kryzysowego przeznaczone do zapobiegania 

obrażeniom u osób oraz zanieczyszczeniu środowiska w razie wypadków;  

• definiuje, monitoruje i komunikuje swoim interesariuszom określone cele w zakresie ciągłego 

udoskonalania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań w zakresie ochrony środowiska 

związanych z jej procesami, produktami oraz usługami, w ciągu ich całego cyklu życia;  

• zachęca, szkoli i motywuje swoich pracowników w zakresie bezpiecznego i przyjaznego dla 

środowiska sposobu pracy, angażując wszystkie poziomy organizacji w ciągłe szkolenie i 

programy informacyjne przeznaczone do promowania kultury bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz poszanowania środowiska, jak również zapewnienia, że odpowiedzialność i 

procedury firmy w tych obszarach są odpowiednio aktualizowane, komunikowane i 

zrozumiane;  

• aktywnie współpracuje na poziomie krajowym i międzynarodowy z organami 

instytucjonalnymi, akademickimi, pozarządowymi i przemysłowymi w zakresie przepisów, 

badania i zrównoważonego zarządzania problemami związanymi z niniejsza polityką; 

• wymaga od swoich dostawców wdrażania modelu zarządzania w ich obiektach oraz 

łańcuchu dostaw w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy, troski o środowisko, 

ochrony bioróżnorodności i ekosystemów, zapobiegania wylesieniu, zachowania i 

odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych, zgodnie z międzynarodowymi 

normami oraz przepisami krajów, w których działają.  

W celu dążenia do wartości wyrażonych w niniejszej polityce, firma Pirelli wdrożyła zintegrowane, 

strukturyzowane, dynamiczne systemy zarządzania skoncentrowane na ciągłej poprawie, w oparciu 

o najlepsze praktyki oraz odpowiednie uznane normy międzynarodowe.  

Naczelne kierownictwo firmy Pirelli, wspierane przez dział Bezpieczeństwa, Higieny i Środowiska, 

jak również inne działy w różny sposób zaangażowane (przykładowo działy B+R, Zrównoważonego 

rozwoju, Zakupów, Jakości, Produkcji, Zarządzania ryzykiem korporacyjnym), spełnia strategiczną 

rolę w pełnym wdrożeniu niniejszej polityki, zapewniając zaangażowanie całego personelu oraz 

tych, którzy współpracują z Pirelli, tak że wykazują zachowanie zgodne z przedstawionymi tutaj 

wartościami.  

Plany i wyniki raportowane są w Rocznym Raporcie Grupy, po zatwierdzeniu przez Radę 

Dyrektorów. 

Firma Pirelli udostępniła wszystkim swoim interesariuszom kanał („Polityka dotycząca sygnalistów 

- procedura zgłoszeń”, opublikowana na stronie internetowej firmy Pirelli), do zgłaszania, nawet 

anonimowo, wszelkich sytuacji, które naruszają niniejszą Polityką, stanowią lub mogą stanowić 
ryzyko dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, dobrobytu osób jak również ochrony środowiska.  

 

Dokumenty związane z niniejszą polityką: 

• Kodeks etyki  

• Globalna polityka praw człowieka 

• Polityka zarządzania produktem 

• Polityka zrównoważonego rozwoju dotycząca kauczuku naturalnego 

• Globalna polityka jakości 

• Polityka dotycząca sygnalistów – procedura zgłoszeń 

 

Czerwiec 2022 r.  

WICEPREZES WYKONAWCZY I CEO 

Marco Tronchetti Provera 

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

