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Zdrowie, Bezpieczeństwo & Środowisko  
w IMI 
 
W IMI wszyscy jesteśmy osobiście zaangażowani w ochronę naszych pracowników, poprzez minimalizowanie naszego wpływu na środowisko, 
a także społeczności, w których działamy oraz naszą firmę. Zapewnienie naszym pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy jest sprawą 
najwyższej wagi. Wyznaczyliśmy wysokie standardy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (BHPiOŚ) i dokładamy wszelkich 
starań, aby wszyscy opuszczali pracę bezpiecznie i dobrze. Ten etos jest zakorzeniony w naszym IMI Way i Kodeksie Postępowania, który 
dotyczy wszystkich naszych pracowników i partnerów biznesowych. 

IMI będzie nadal inwestować w procesy związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem oraz w specjalistów na całym świecie, aby 
wspierać nas wszystkich w robieniu właściwych rzeczy we właściwy sposób każdego dnia. Jest to wzmocnione wspólnym zaangażowaniem 
wszystkich naszych zespołów kierowniczych na całym świecie. Wspólnie będziemy stale doskonalić się i dążyć do doskonałości w zakresie 
BHPiOŚ. 

Nasza polityka BHP wymaga przestrzegania jej przez wszystkie firmy i pracowników. Komitet Wykonawczy IMI jest odpowiedzialny za nadzór 
nad działaniem polityki i składanie Radzie sprawozdań w sprawach BHPiOŚ. Dyrektorzy zarządzający oddziałów IMI ponoszą korporacyjną 
odpowiedzialność za BHP, a dyrektorzy zarządzający jednostek biznesowych są odpowiedzialni za zapewnienie pełnego wdrożenia tej polityki 
w swoich działaniach. Od każdego pracownika oczekuje się przestrzegania wszystkich procedur operacyjnych BHP, a także kwestionowania 
zaobserwowanych zachowań lub niebezpiecznych działań. Nieprzestrzeganie procedur BHP będzie rozpatrywane w ramach firmowego 
procesu dyscyplinarnego, który może i może prowadzić do postępowania dyscyplinarnego, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. 

Aby wspierać te zobowiązania, liderzy biznesowi IMI, wspierani przez wszystkich pracowników, muszą zapewnić, że: 

▪ Przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w krajach, w których 
prowadzimy działalność, a także przestrzegania określonych zasad, wymagań i procedur dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa 
i środowiska IMI plc. 

▪ Upewnienia się, że wszyscy pracownicy rozumieją swoje obowiązki i szukają sposobów na poprawę swoich wyników w zakresie 
BHP i ochrony środowiska. 

▪ Dostosowania działań poszczególnych firm lub zakładów do najlepszych praktyk IMI w zakresie BHP i ochrony środowiska 
w miejscu pracy. 

▪ Szukania najbardziej zrównoważonych sposobów pracy i minimalizacji naszego wpływu na środowisko. 

▪ Zgłaszania i analizowania zagrożeń związanych z pracą, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i incydentów. Podejmowania 
dochodzenia w celu ustalenia pierwotnych przyczyn i wdrożenia środków zapobiegających ich ponownemu wystąpieniu. 

▪ Upoważnienia wszystkich naszych współpracowników do PRZERWANIA PRACY i zasięgnięcia porady (Stop-Call-Wait), jeśli 
uważają, że istnieje stan, który może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ich samych, osób wokół nich lub stanowić zagrożenie dla 
środowiska. Również w celu zakwestionowania wszelkich zaobserwowanych niebezpiecznych zachowań. Dotyczy to zarówno 
lokalizacji IMI, jak i naszych pracowników pracujących w terenie, w tym u klientów. 

▪ Ciągłego doskonalenia naszych wyników w zakresie BHPiOŚ poprzez wyznaczanie celów i monitorowanie postępów. 

▪ Ułatwienie komunikacji, współpracy, edukacji i szkoleń, aby zmaksymalizować wkład wszystkich pracowników w osiąganie 
wysokich standardów w zakresie BHPiOŚ. 

▪ Wymagania od wykonawców i innych gości przestrzegania wszystkich odpowiednich wymogów BHP w obiektach IMI lub podczas 
działania w imieniu IMI. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zasad i procedur, które mają zastosowanie do Ciebie lub Twoich współpracowników i Twojej 
jednostki biznesowej, skontaktuj się z lokalnym kierownikiem ds. BHP lub bezpośrednim przełożonym. 
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