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Politika bezpečnosti
a ochrany zdravia pri
práci
Ľudský život kladieme nad všetko ostatné a ochrana bezpečnosti a zdravia našich zamestnancov, ako
aj tých, ktorí pracujú v našom mene, je pre skupinu Mondi základnou hodnotou. Sme presvedčení, že aj
jeden úraz je priveľa.
Usilujeme sa o podnikanie bez smrteľných úrazov a úrazov s trvalými následkami alebo chorôb z
povolania. Vo všetkých našich prevádzkach sme zaviedli systematický prístup zameraný na naše
najväčšie fatálne a život ohrozujúce riziká a snažíme sa o odstraňovanie týchto rizík technickými
opatreniami a zavádzaním spoľahlivých opatrení.
Naším cieľom je nemať žiadne incidenty, ktoré by viedli ku zraneniam osôb alebo by vystavovali riziku
našich susedov alebo prevádzky. Náš cieľ, aby sa každý bezpečne vrátil domov, môžeme dosiahnuť
prostredníctvom silného a zodpovedného vodcovstva a kultúry, ktorá vytvára pracovné prostredie, kde
zamestnanci a kontraktori pracujú bezpečne, so zameraním sa na zapájanie sa, identifikáciu
nebezpečenstiev, zavádzanie vhodných opatrení na kontrolu rizika a pravidelné sledovanie ich efektivity.
Dodržiavame všetky platné zákony a riadime sa medzinárodne uznávanými zásadami.
Prostredníctvom efektívneho riadenia bezpečnosti práce zabezpečujeme, aby všetky naše
prevádzky mali vo svojej podstate bezpečné a vhodne navrhnuté zariadenia a infraštruktúru.

Prevzali sme zodpovednosť za vypracovanie a zavedenie miestnych systémov
riadenia bezpečnosti práce, a aby sme splnili naše ciele, budeme:
•

dodržiavať všetky relevantné miestne, národné a regionálne zákony a predpisy

•

konať v súlade s medzinárodne uznávanými ľudskými právami a normami vrátane Cieľov
udržateľného rozvoja OSN, desiatich zásad iniciatívy Global Compact Organizácie spojených
národov, Medzinárodnej charty ľudských práv, hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a
ľudských práv a Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách
a právach pri práci

•

stanovovať jednoznačné požiadavky výkonnosti týkajúce sa významného rizika, overovať
školenia a spôsobilosť a zabezpečovať efektívnu implementáciu procesov zavádzaním
štandardov a požiadaviek výkonnosti navrhnutých tak, aby poskytovali bezpečné a zdravé
pracovné prostredie pre všetkých

•

identifikovať nebezpečenstvá a hodnotiť riziká súvisiace s našimi prevádzkami

•

vypracovávať a zavádzať prevádzkové opatrenia zamerané na znižovanie dopadu týchto rizík

•

monitorovať a udržiavať našu schopnosť rozpoznávania nebezpečenstiev, hodnotenie rizík
a prevádzkové riadiace činnosti, aby bola zabezpečená ich aktuálnosť a efektívnosť

•

reagovať na nedostatky v našich ochranných systémoch odstránením týchto nedostatkov a neustále
zlepšovať stabilitu systému

•

neustále zlepšovať našu výkonnosť prostredníctvom efektívnej identifikácie nebezpečenstiev
a znižovania rizík a dopadov

•

zabezpečovať prechod našich systémov riadenia bezpečnosti práce na novú certifikáciu podľa
ISO 45001 vo všetkých našich závodoch, pričom zabezpečíme príslušnú certifikáciu v našich
prevádzkach spracovania papiera a v prevádzkach lesného hospodárstva
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•

očakávať poskytovanie efektívneho vodcovstva zo strany našich manažérov zabezpečením
toho, aby si všetci vedúci pracovníci, zamestnanci a kontraktori boli vedomí týchto záväzkov
a aby boli vzdelávaní, školení a motivovaní v oblasti svojich špecifických zodpovedností, čo je
podmienkou ich zamestnania alebo uzavretia pracovnej zmluvy

•

zvažovať psychologickú a sociálnu dynamiku jednotlivcov a tímov v našom celkovom prístupe k
bezpečnosti a ochrane zdravia a neustále propagovať vzájomne závislú kultúru bezpečnosti, kde
každý dbá o svoju vlastnú bezpečnosť, ako aj o bezpečnosť ostatných

•

sa pripravovať na havarijné situácie prostredníctvom otvorenej komunikácie našich rizík a obáv
v oblasti bezpečnosti práce, zdravia a fyzickej bezpečnosti, aby sme zabezpečili havarijnú
pripravenosť a informovanosť verejnosti

•

sme si vedomí ľudského nešťastia spôsobeného epidémiou HIV/Aids. V našich prevádzkach
v Južnej Afrike sme preto zaviedli jasný program na riešenie problematiky HIV/Aids na pracovisku.

Andrew King, CEO skupiny, január 2021
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