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Polityka firmy RR Donnelley obejmuje ochronę bezpieczeństwa i higieny pracowników,
klientów i społeczeństwa oraz prowadzenie wszelkich działań w sposób uwzględniający
ochronę środowiska. Przestrzeganie tych zasad na całym świecie jest integralną częścią
naszego funkcjonowania jako jednej z głównych światowych firm zajmujących się komunikacją
biznesową i marketingową.
Wyższe Kierownictwo firmy powinno zapewnić zgodność strategii biznesowej i działań
RR Donnelley z niniejszą polityką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
(BHPOŚ), a także potwierdzić zobowiązanie firmy RR Donnelley do:
 prowadzenia globalnej działalności zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami,
regulacjami prawnymi i innymi wymaganiami oraz przewidywania problemów
dotyczących BHPOŚ i promowania dobrowolnych inicjatyw wspierających tę politykę;
 dążenia do zapewnienia bezwypadkowego miejsca pracy dzięki dużemu zaangażowaniu
pracowników oraz dopracowanym programom bezpieczeństwa i higieny pracy;
 minimalizowania wpływu BHPOŚ na pracowników, zakłady i społeczności, w których
działamy;
 dążenia do nieustannej poprawy globalnej wydajności BHPOŚ za pomocą procedur
chroniących pracowników i środowisko, takich jak ograniczanie wielkości emisji,
opracowanie możliwości przetwarzania materiałów i zabezpieczeń przed
zanieczyszczeniami oraz wydajniejsze wykorzystywanie papieru, energii i innych
zasobów;
 współpracy z klientami w celu zagwarantowania, że wytwarzamy, pozyskujemy i
prowadzimy dystrybucję produktów, które spełniają wszelkie właściwe wymagania w
zakresie bezpieczeństwa;
 szkolenia i motywowania pracowników do prowadzenia działań w sposób bezpieczny i
uwzględniający ochronę środowiska; oraz
 okresowego oceniania skuteczności BHPOŚ w zakresie działań globalnych i
informowania o wynikach kierownictwa wykonawczego. Dokumentacja może
obejmować określenie i przegląd celów BHPOŚ, wykorzystywanych do promowania
nieustannego doskonalenia.
Ponadto firma RR Donnelley podejmie się zdobycia publicznego zaufania, informując
o politykach, programach i wydajności spółki oraz popierając rozsądne przepisy i regulacje
prawne.
Komitet ds. odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (Corporate Responsibility and
Governance, CRG) ponosi całkowitą odpowiedzialność za polityki dotyczące BHPOŚ.
Korporacyjna Organizacja BHPOŚ wraz z komitetem CRG powinna regularnie dokonywać oceny
niniejszej polityki.
W razie pytań dotyczących tej polityki prosimy o kontakt z działem służb BHPOŚ organizacji RR
Donnelley: ehs@rrd.com.

