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Riadenie otázok bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia (SHE) sa týka každého jednotlivca spoločnosti vo všetkých lokalitách 
a je v súlade so všetkými medzinárodnými a národnými požiadavkami uplatňovanými v krajinách jej pôsobenia.  Politika pomáha napĺňať 
cieľ spoločnosti, ktorým sú „inovácie pre lepší svet“ ako prostriedok pri dosahovaní výsledkov v troch základných oblastiach týkajúcich sa 
ľudí, planéty a zisku.  Naše hodnoty a sľub ľuďom podporujú túto politiku a udržiavajú pozitívnu kultúru, do ktorej je SHE začlenené, a to 
na základe vzťahov založených na starostlivosti a dôvere.  

Ako globálna chemická a energetická spoločnosť, v ktorej bezpečnosť predstavuje základnú hodnotu, považujeme nulovú úrazovosť za 
vrcholnú hodnotu v úsilí o bezpečnú, spoľahlivú a zodpovednú činnosť. Kľúčovým prvkom našich aktivít, ktorých cieľom je umožniť ďalší 
rast a zvyšovanie hodnoty aj v budúcnosti, je dekarbonizácia a transformácia našich prevádzok zabezpečená vhodným a nestranným 
spôsobom.

Do nášho rámca životného prostredia, sociálnej oblasti a podnikového riadenia sme integrovali mnohostranný prístup k SHE. Naším 
cieľom zostáva vytváranie a zachovanie udržateľnej hodnoty a to na základe spolupráce so zainteresovanými stranami, primeranou 
reakciou na očakávania zainteresovaných strán a transparentnosťou v súvislosti s našimi záväzkami a výkonnosťou.

Našu SHE výkonnosť neustále meriame, zlepšujeme a vhodne zverejňujeme. Sme pevne presvedčení o tom, že naši zamestnanci sú 
kľúčoví pre naplnenie vízie budúcnosti spoločnosti Sasol. Naši lídri sa spolu s ostatnými zamestnancami svedomito snažia uplatňovať 
zodpovednosť a správanie, ktoré je prejavom starostlivosti, integrity, dodržiavania predpisov a disciplíny v súlade s naším kódexom 
správania sa.  
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TÝM, ŽE JEDEN OD DRUHÉHO VYŽADUJEME ZODPOVEDNOSŤ, PODPORUJEME NAŠE HODNOTY A PRESADZUJEME NAŠU SHE 
VÍZIU PROSTREDNÍCTVOM:

• inštitucionalizácie bezpečnosti ako imperatívu vedenia prostredníctvom kultúry starostlivosti a disciplíny;
• podpory spoľahlivej, bezpečnej a udržateľnej prevádzky prostredníctvom bezpečnej a zdravej pracovnej sily;
• monitorovania a posilňovania fyzickej, duševnej a emocionálnej pohody našich zamestnancov v záujme ich udržateľného výkonu v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia;
• odstránenia smrteľných úrazov uplatňovaním nášho programu prevencie závažných pracovných úrazov (HSI);
• zodpovedného využívania prírodných zdrojov, predchádzaním znečistenia a zhoršovania stavu životného prostredia a plnenia našej 

povinnosti starať sa o kvalitu ovzdušia, vody, pôdy a o biodiverzitu v oblastiach nášho pôsobenia a aj v susediacich komunitách;
• zodpovedného riadenia a zmierňovania environmentálnych rizík a využívania príležitostí na naplnenie našej ambície dosiahnuť uhlíkovú 

neutralitu;
• pokračovania v našich programoch znižovania emisií skleníkových plynov (GHG) s cieľom podporiť naše ambície a program súbežného 

rozvoja nových nízkouhlíkových aktivít zameraných na podporu nevyhnutnej transformácie;
• rešpektovania, dodržiavania a ochrany ľudských práv v súlade s našou politikou ľudských práv pri vynaložení maximálneho úsilia o to, 

aby sme naše činnosti vykonávali s náležitou starostlivosťou a ohľadom na životné prostredie a komunity, v ktorých pôsobíme;
• plnenia našich záväzkov signatára programu Responsible Care® s cieľom umožniť bezpečné nakladanie s chemickými látkami počas 

celého životného cyklu výrobku a súčasne zabezpečiť to, že chémia prináša osoh spoločnosti a prospech pre životné prostredie;
• dodržiavania bezpečného dizajnu (projektu), riadenia aktív a prevádzky podľa najlepších medzinárodných postupov určených na 

zachovanie spoľahlivej a bezpečnej činnosti;
• zavádzania udržateľných postupov a medzinárodne uznávaných štandardov riadenia;
• systematického riadenia SHE rizík a incidentov zavedením a kontrolou kritických opatrení, ktoré slúžia na proaktívne predchádzanie 

kľúčových nežiaducich udalostí, a začlenenia poznatkov získaných z incidentov do programov odbornej prípravy a rozvoja 
zamestnancov a poskytovateľov služieb s cieľom zabrániť takýmto udalostiam v budúcnosti.
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