
    Markus Thoma            Andreas Pirner

Automotive Cable Solutions 

LEONI Automotive Cable Solutions to globalny dostawca 
produktów, rozwiązań i usług w zakresie zarządzania energią 
i danymi w sektorze motoryzacyjnym i innych branżach. 

Jako organizacja o zasięgu globalnym, podejmujemy stara-
nia w celu harmonizacji naszego sukcesu ekonomicznego z  
odpowiedzialnym podejściem do ludzi, społeczności i środo-
wiska. Jesteśmy również świadomi naszej odpowiedzialności 
wobec  globalnych, długoterminowych wyzwań, takich jak 
zmiany demograficzne, klimatyczne  i ograniczona dostęp-
ność podstawowych zasobów. 

Zgodnie z naszym celem zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju biznesu, uważnie balansujemy wymagania eko-
nomiczne, ekologiczne oraz społeczne. Stawiamy czoła 
odpowiedzialności społecznej poprzez działanie w zgodzie 
z własnym Kodeksem Etyki Zawodowej. Oferujemy naszym 
klientom rzetelne, wysokiej jakości produkty, które są  przy-
jazne środowisku i wytwarzane zgodnie z zasadami bezpie-
czeństwa i  higieny pracy. Ciągle pracujemy nad poprawą 
działań, które mają na celu wzmocnienie naszego zaangażo-
wania społecznego i ekologicznego. Wspomagamy się przy 
tym międzynarodowym, uznanym systemem zarządzania.  

Podstawy naszego działania: 
 • Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna są głównymi 

celami koncernu.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia i 

środowiska są odpowiedzialnością wpisaną we wszystkie 
role liderskie i kierownicze.

 • Wdrożenie bezpiecznych miejsc pracy poprzez zapewnie-
nie możliwie bezwypadkowych i niegenerujących chorób 
zawodowych warunków pracy.

 • Ciągłe doskonalenie działań w celu poprawy 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz środowiska.

 • Redukcja wpływu naszych produktów i procesów na 
środowisko, wszędzie tam gdzie jest to technicznie i eko-
nomicznie wykonalne.

 • Efektywna gospodarka zasobami środowiskowymi i 
energią.

 • Wysoki priorytet unikania i minimalizacji odpadów. 
 • Przestrzeganie wszystkich regulacji prawnych  w zakresie 

bezpieczeństwa pracy, zdrowia i środowiska (przepisy 
prawne i inne regulacje). Regulacje krajowe stanowią tu 
wymagania minimalne.

 • Budowa wspólnego zaufania poprzez promowanie 
dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a 
zwłaszcza wewnętrznie z naszymi pracownikami i ich 
przedstawicielami.
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Długotrwałe i społecznie 
odpowiedzialne działania 
gwarantują przyszłość 
naszej organizacji.

Polityka 
środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy


