
 
ZOBOWIĄZANIE 

NA RZECZ ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 

Bureau Veritas podchodzi do kwestii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) bardzo poważnie, 
ponieważ jest ona bliska naszym przekonaniom i wartościom. 

Strategia CSR jest wpisana w nasz cel i odpowiada naszej potrzebie działania w sposób 
odpowiedzialny i zrównoważony. Zarówno nasza misja, jak i charakter usług pozwalają nam służyć 
społeczeństwu poprzez zwiększanie bezpieczeństwa, doskonalenie jakości oraz ochronę środowiska. 

Jako czołowy przedstawiciel w naszym sektorze rynku chcemy być wzorem dla innych. W 2019 roku 
wprowadziliśmy pięć kluczowych inicjatyw, które przyspieszyły realizację programu CSR. Udało nam 
się: 

- Zaktualizować nasze wartości, stawiając CSR w centrum naszych priorytetów. Jest to DNA 
firmy, które spaja pracowników. 

- Przyspieszyć działania, za sprawą których staliśmy się zrównoważoną pod względem płci 
i inkluzywną firmą, a także opublikować nową Politykę Inkluzji, mającą zastosowanie we 
wszystkich naszych organizacjach. 

- Prowadzić dalszą pracę na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa naszych pracowników. 
Rozbudowaliśmy nasz dział ds. bezpieczeństwa oraz zwiększyliśmy odpowiedzialność naszych 
pracowników. Bezpieczeństwo pozostaje jednym z trzech filarów polityki Bureau Veritas. 

- Przyspieszyć działania na rzecz ochrony środowiska, przystępując jako jedna z ponad 100 
dużych firm do francuskiego zobowiązania klimatycznego (French Business Climate Pledge). 

- Przekonać naszych dostawców do modyfikacji działań tak, aby odpowiadały one naszym 
wartościom w zakresie etyki, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i prac człowieka. 

- Zwiększyć zakres naszych usług, aby lepiej wspierać naszych klientów w realizacji ich strategii 
zrównoważonego rozwoju.  

Bureau Veritas i każdy z naszych pracowników pozostaje w gotowości do dalszego zwiększania 
pozytywnych wpływów społecznych na społeczeństwo i środowisko, szczególnie poprzez ochronę 
środowiska i bioróżnorodności, obronę praw człowieka, poszanowanie etyki, zdrowia 
i bezpieczeństwa. 

Chcemy, aby Bureau Veritas pozostało wzorem firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej w działania na 
rzecz Społeczeństwa.  

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest nieodłączną częścią wartości Bureau Veritas. 

Pracownicy, Klienci i Dostawcy, zaangażujmy się w naszą przyszłość, wspierając Cele 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 
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