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Nasze zobowiązania 

Naszym celem jest osiągnięcie pozycji bezspornego światowego lidera w zakresie zdrowia, 
bezpieczeństwa oraz dobrobytu. 
Mamy 75 000 pracowników zatrudnionych w 140 różnych państwach i są oni naszym 
najcenniejszym kapitałem, a ich zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas priorytetem. 

Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Bez względu na stan gospodarki, geografię, 
priorytety czy presję zewnętrzną, zapewnienie naszym klientom i pracownikom miejsca pracy 
wolnego od wypadków jest dla nas priorytetem we wszystkich naszych działaniach. 

Zdrowie i dobrobyt 

Bureau Veritas pełni ważną funkcję w ogólnym samopoczuciu naszych pracowników. 
Dobrobyt naszych pracowników jest kluczowy dla sukcesu firmy i wpływa korzystnie na 
wydajność biznesu, na klientów, akcjonariuszy i całe społeczeństwo. 
Zróżnicowane miejsce pracy w Bureau Veritas i nasza inkluzywna kultura zachęcają do 
odrębności i wspierają aktywność, przyczyniając się do innowacji i tworzenia wartości dla 
naszych klientów i szerszej społeczności. Dobra kondycja psychofizyczna pracowników jest 
niezbędna, aby nasza zróżnicowana siła robocza mogła się rozwijać i prosperować. 

Nasz system zarządzania 

Rozpoznajemy ryzyko i okazje, a następnie zarządzamy nimi, zapewniając zabezpieczenia 
niezbędne do ochrony naszych pracowników i społeczności, w których działamy. 
Wszyscy pracownicy są upoważnieni do zarządzania niebezpiecznymi sytuacjami 
i zaangażowani w znajdowanie rozwiązań dla nowych lub istniejących zagrożeń. 

Nasze cele 

 Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy oraz infrastruktury niezbędnej do 
utrzymania stałego wzrostu jakości i osiągania wyników na najwyższym poziomie. 

 Angażowanie pracowników i uwzględnianie ich wiedzy, aby określić możliwości 
naszych systemów zarządzania, narzędzi i programów. 

 Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także bezpiecznej aktywności. 

 Likwidowanie zagrożeń oraz zmniejszanie ryzyka związanego z wykonywaną pracą. 

 Stałe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. 

 Przestrzeganie wszystkich przepisów, polityk Grup oraz pozostawanie w zgodzie 
z wymogami klientów. 

 Zapewnianie pracownikom wielu okazji do przekazania informacji zwrotnych oraz 
reagowanie na nie poprzez podejmowanie odpowiednich działań. 

 Zapewnienie, w miarę możliwości, elastycznych warunków pracy dla każdego 
pracownika, przez co rozumie się elastyczne podejście do miejsca, czasu i sposobu 
pracy. 
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