POLITYKA TOTAL SAFETY BUNGE EUROPE
Bunge Europe zobowiązuje się do nieustannej troski o dobro Akcjonariuszy oraz środowisko, w którym funkcjonuje. W
związku z powyższym, w codziennym działaniu nieustannie dążymy do poprawy Ogólnego Bezpieczeństwa, kładąc
szczególny nacisk na Bezpieczeństwo Ludzi, Bezpieczeństwo Majątku, Bezpieczeństwo Produktów, Bezpieczeństwo
Środowiska, oraz Bezpieczeństwo Logistyczne.
Aby zrealizować cel zerowego wskaźnika zdarzeń w każdym z powyższych obszarów, powinniśmy wspólnie budować
kulturę bezwypadkowości.
Wierzymy ze na Ogólnym Bezpieczeństwie skorzystają wszyscy zaangażowani w działalność Bunge Europe i że będzie
to możliwe dzięki promocji i poprawie warunków bezpiecznej pracy, kontroli potencjalnych zagrożeń, świadomości
bezpiecznych zachowań, a także zaangażowaniu ze strony każdej z osób, w tym także naszych kontrahentów.
Poniżej prezentujemy zobowiązania Bunge Europe w zakresie Total Safety:
 dążenie do minimalizacji ryzyka poprzez prewencję i ochronę we wszystkich działaniach;
 zaangażowanie wszystkich pracowników, dostawców, partnerów biznesowych w promocję kultury
Ogólnego Bezpieczeństwa;
 przeprowadzanie szkoleń pracowniczych dla wspierania we wdrażaniu procesu i procedur
dotyczących bezpieczeństwa ludzi, majątku, produktów, środowiska i logistyki;
 promocja ciągłych usprawnień oraz trwały rozwój poprzez stosowanie zasad zarządzania Ogólnym
Bezpieczeństwem, wskaźniki wykonania i współczynniki ryzyka;
 zachowania zgodności z ustawodawstwem w zakresie BHP, ochrony środowiska, pasz i
produktów spożywczych oraz innymi wymogami dotyczącymi naszych procesów, produktów oraz
usług.
Członkowie zespołów Total Safety są odpowiedzialni za wdrażanie i wspieranie niniejszej polityki. Wszyscy pracownicy,
kontrahenci, goście oraz klienci maja obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów i procedur oraz raportowania
jakichkolwiek zagrożeń.
Bunge Europe oczekuje i zachęca każdego z pracowników do aktywnego zaangażowania w inicjatywy Total Safety.
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za Ogólne Bezpieczeństwo. Żadne zadanie nie jest na tyle ważne lub pilne, by nie
mogło być wykonane w sposób bezpieczny.
Komitet Wykonawczy Bunge Europe zobowiązuje się do wspierania i zaangażowania w inicjatywę Total Safety.
Przyjęto przez Komitet Wykonawczy Bunge Europe w dniu 5 marca 2009.
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