Odpowiedzialność i troska (Responsible Care)*
Wytyczne

Firma Solenis jest zaangażowana w ochronę środowiska oraz dbanie o
zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, ich rodzin i społeczności, w
których żyjemy i pracujemy. Naszym celem jest profesjonalne zarządzanie
produktami na wyjątkowo wysokim poziomie z myślą o klientach, dostawcach
i rynkach, na których działamy. Pragniemy stać się liderem w tych
dziedzinach i angażujemy się w prowadzenie naszych firm i jednostek na
całym świecie w oparciu o program Responsible Care.

Cele
programu
Responsible
Care

Wartości, zasady i zobowiązania firmy Solenis znajdują odzwierciedlenie w
celach programu Responsible Care:
Eliminacja wypadków w miejscu pracy. Uważamy, że można zapobiec
wszystkim urazom, chorobom zawodowym i wypadkom i angażujemy się w
działania oparte na kulturze eliminacji wypadków. Nasza kultura obejmuje
wszystkich pracowników i promuje bezpieczeństwo i zarządzanie ochroną
środowiska naturalnego wśród pracowników i ich rodzin również poza
miejscem pracy. Projektujemy, budujemy i prowadzimy zakłady tak, by były
bezpieczne i chroniły środowisko oraz społeczności lokalne.
Zgodność z normami. Działamy zgodnie z przepisami w zakresie ochrony
środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, stosując się do
odpowiednich rozporządzeń, specyfikacji technicznych i standardów
wewnętrznych i przestrzegając wysokich norm etycznych.
Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie i
bezpieczeństwo pracy. Nieustannie udoskonalamy stosowane procedury, a
ponadto oferujemy produkty i świadczymy usługi, dbając o to, by w okresie
użytkowania nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego, przy
jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb naszych klientów. Podejmujemy
regularne działania na rzecz zmniejszania wpływu wytwarzanych przez nas
produktów na środowisko, przyczyniając się w ten sposób do ochrony
środowiska naturalnego w skali globalnej. Staramy się eliminować lub
ograniczać emisję gazów oraz ilość odpadów, promując tym samym
wydajność energetyczną i oszczędzanie zasobów naturalnych w całym cyklu
wartości.

Przejrzystość

Prowadzimy otwarty dialog z pracownikami i społecznościami na temat
ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień
związanych z zarządzaniem produktami. Współpracujemy z organami
rządowymi, decydentami, grupami doradczymi oraz partnerami w cyklu
wartości przy opracowywaniu i promowaniu przepisów prawa, regulacji i
praktyk, które mają na celu poprawę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

Globalny
system
zarządzania

Nasz system zarządzania Responsible Care dostarcza podstawy niezbędne
do osiągania celów programu Responsible Care. Dążymy do ciągłej poprawy
naszych procesów i wydajności w firmach zarządzanych przez nas na całym
świecie. Mierzymy osiągane wyniki i regularnie składamy raporty stronom
zainteresowanym.

Zarządzanie
produktami

Współpracujemy z klientami, dostawcami, przewoźnikami i dystrybutorami w
celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu oraz wspomagania zarządzania
produktami. Opracowujemy i wytwarzamy produkty, które można wytworzyć,
dystrybuować, wykorzystywać i przetwarzać lub utylizować w bezpieczny
sposób, chroniąc przy tym środowisko. W całym cyklu wartości dostarczamy
informacji nt. bezpieczeństwa produktu, dzięki czemu nasi klienci i
użytkownicy końcowi rozumieją ryzyko i mogą nim zarządzać, a także mogą
udzielić odpowiednich i znaczących informacji swoim stronom
zainteresowanym.

Odpowiedzialność
nadrzędna

Przestrzeganie tych zasad jest stanowiącym jeden z warunków zatrudnienia
obowiązkiem każdego z pracowników oraz wszystkich kontrahentów
działających w naszym imieniu. Kierownictwo firmy Solenis daje przykład
własnym postępowaniem, a także edukuje i szkoli pracowników oraz
udziałowców.

Zakres

Niniejsze zasady dotyczą wszystkich zakładów oraz usług i działań firmy
Solenis, jej podmiotów zależnych oraz spółek joint venture, w których firma
Solenis posiada powyżej 50% udziałów i jest partnerem zarządzającym.
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*Znak towarowy będący własnością strony trzeciej

