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Shell - bezpiecznie do celu

Shell, wiodący koncern energetyczny, od lat za priorytet swojej działalności uznaje poprawę
bezpieczeństwa na drogach. W tym roku, w ramach realizacji przyjętych celów, rozpoczął działania
skierowane do przyszłych kierowców i młodych użytkowników samochodów.
Bezpieczeństwo jest kluczowe w strategii firmy, dlatego Shell od lat wspiera inicjatywy mające na celu
jego poprawę. Przykładem jest rokrocznie organizowany Dzień Bezpieczeństwa. Tegoroczna, 10. edycja
odbyła się pod hasłem „Wspólnymi siłami osiągamy CEL ZERO”. Shell dąży do „Celu Zero”, który
zakłada, funkcjonowanie bez wypadków, dzięki stosowaniu zasad bezpieczeństwa i zwalczaniu przyczyn
zachowań stwarzających potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska.
Shell Polska został również sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to
inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do wszystkich instytucji, które pragną podjąć działania na
rzecz bezpieczeństwa na drodze zrzeszająca jednostki publiczne i prywatne. Wcieliły one w życie działania
i inicjatywy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego skierowane do ich członków, pracowników
oraz pozostałej części społeczeństwa obywatelskiego. Każdy sygnatariusz Karty zobowiązał się podjąć
działania, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Lepiej zapobiegać niż leczyć!
Wykorzystując potencjał wcześniejszych inicjatyw oraz mając świadomość wagi edukacji motoryzacyjnej
Shell od lipca 2016 roku rozpoczął działania skierowane do potencjalnych i początkujących kierowców.
Partnerstwo z „Akademią Auto Świat”, której priorytetem jest wzrost jakości kształcenia, jest kluczowym
elementem strategii zapobiegania niepożądanym, stwarzającym zagrożenie zachowaniom, a tym samym
krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Dzięki strategicznemu partnerstwu marka Shell towarzyszyć będzie młodym kierowcom w trakcie całego
procesu nauczania teoretycznego i praktycznego. Eksperci Shell opracują materiały szkoleniowe dla
instruktorów i kursantów, a do mediów trafi szereg materiałów poradnikowych między innymi na temat
bezpiecznej i komfortowej jazdy, planowania podróży czy tankowania gazu.
„Wysoka jakość wyszkolenia, silne wsparcie merytoryczne ze strony Shell oraz troska o kreowanie
właściwych nawyków motoryzacyjnych już na etapie kształcenia może być kolejnym krokiem
przybliżającym nas do CELU ZERO” – mówi Paweł Odrzywołek, Dyrektor Działu Stacji Paliw, Shell
Polska.
Akademia Auto Świat to nowoczesna sieć szkół jazdy zrzeszona pod marką Auto Świat –
najpoczytniejszego magazynu motoryzacyjnego w Polsce. Celem tego nowatorskiego projektu jest
edukacja kolejnych pokoleń kierowców oparta o rozszerzony program szkolenia, w którym kluczową rolę
odgrywają kwestie bezpieczeństwa. Szkoły Akademii Auto Świat wyznaczają nowe standardy na rynku,
oferując wysoki poziom szkolenia zarówno z zakresu techniki jazdy, jak i metodyki nauczania,
psychologii i komunikacji.
WIĘCEJ czytaj w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"
Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe
Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w maju w warszawskiej hali EXPO XXI.
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