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Zobowiązanie & dążenie do doskonałości
Clariant zobowiązuje się do kierowania się zasadami etyki i równowagą
w rozwoju firmy zgodnie z Programem „Odpowiedzialność i Troska”®
(Responsible Care®) oraz z własnym Kodeksem Etyki. Clariant dąży do
osiągnięcia kultury ciągłego ulepszania swoich działań, zrównoważonej
konkurencyjności i jak najlepszego przestrzegania standardów
etycznych firmy.

Odpowiedzialność
Clariant ponosi odpowiedzialność etyczną za realizowanie
zrównoważonych, ekonomicznych, ekologicznych i uczciwych praktyk
biznesowych. Z tego względu Społeczna Odpowiedzialność Firm
stanowi nieodłączny składnik filozofii naszej firmy. Wszystkich
pracowników Clarianta uczymy i szkolimy tak, aby umieli brać na
siebie odpowiedzialność, zgodnie z pełnioną funkcją, poziomem
uprawnień i kwalifikacjami.

System Zarządzania w firmie Clariant
Certyfikowany System Zarządzania w firmie Clariant spełnia wszystkie
standardy wewnętrzne i zewnętrzne uznawane przez firmę i stanowi
zapisaną w dokumencie ramę strukturalną będącą podstawą naszych
celów i programów. System spełnia normy ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 50001 oraz zasady Programu “Odpowiedzialność
i Troska”® (Responsible Care®). Zrównoważony rozwój naszej firmy
rozumiemy jako osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości
we wszystkich obszarach naszych działań związanych z BHP, Społeczną
Odpowiedzialnością i Programem Odpowiedzialność i Troska®.

Przestrzeganie przepisów
Przestrzeganie przepisów prawa, standardów międzynarodowych,
przepisów wewnętrznych oraz Kodeksu Etyki firmy Clariant to
podstawa wszystkich naszych działań. Clariant docenia inicjatywę
własną i odpowiednio wspiera tworzenie skutecznych przepisów
w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Bezpieczeństwo, ochrona i środowisko
Wśród najważniejszych celów firmy Clariant są bezpieczeństwo i
ochrona działań prowadzonych na całym świecie, ochrona ludzi i
środowiska. Ustalamy cele dotyczące ochrony osób i środowiska, które
obowiązują w całej Grupie oraz monitorujemy i oceniamy wszystkie
aspekty naszych działań.

Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami
nagłymi
Wszechstronna ocena ryzyka związanego z działaniami i produktami
naszej firmy jest kwestią podstawową w naszej działalności. W naszych
zakładach istnieją komórki zarządzania kryzysowego, których
zadaniem jest szybkie reagowanie i działanie w sytuacjach nagłych.

Innowacyjność i dbałość o produkt
Jesteśmy przekonani, że podstawowe znaczenie ma zrozumienie
potrzeb klientów. Innowacyjność i orientacja na klienta to klucz dla
naszej działalności. Stale tworzymy coraz lepsze nowe produkty
i usługi, aby wnieść dodatkową wartość dla klientów i środowiska.
Jednocześnie dbamy o to, aby nasze produkty mogły być używane w
całym cyklu ich życia w sposób bezpieczny dla pracowników, klientów,
osób postronnych i środowiska naturalnego.

Zrównoważoność działań i procesów
Podejmujemy inicjatywy na rzecz zmniejszenia ryzyka dla środowiska,
bezpieczeństwa i zdrowia w procesie produkcji, magazynowania,
dystrybucji i użytkowania naszych produktów oraz podczas utylizacji
odpadów. Obejmuje to efektywne korzystanie z energii i innych
zasobów oraz stałe ulepszanie procesów w celu zminimalizowania
wpływu naszych działań na środowisko naturalne dzięki osiąganiu
coraz lepszych wyników w zakresie skuteczności energetycznej
i ochrony środowiska.

Relacje z firmami zewnętrznymi
Naszym celem jest nawiązanie wzajemnie korzystnych stosunków z
dostawcami i zleceniobiorcami tak, aby wspierali oni nasze działania
zgodnie z naszymi wewnętrznymi standardami bhp i ochrony
środowiska, które obejmują Społeczną Odpowiedzialność Firm oraz
Program “Odpowiedzialność i Troska”. Zachęcamy naszych dostawców
i usługodawców do przyjmowania standardów porównywalnych ze
standardami firmy Clariant.

Komunikacja
Clariant umacnia kulturę aktywnej i przejrzystej komunikacji,
ponieważ jest to klucz do tworzenia relacji opartych na zaufaniu
i wiarygodności. Wszyscy udziałowcy są regularnie informowani
o naszych działaniach, celach, wynikach osiąganych w zakresie ochrony
środowiska, bhp i skuteczności energetycznej. Systematycznie
zapoznajemy się z obawami i oczekiwaniami naszych udziałowców.

Monitoring i weryfikacja
Regularnie monitorujemy i dokonujemy weryfikacji wszelkich
aspektów działań naszej firmy, w tym również Programu
“Odpowiedzialność i Troska”®. Przestrzeganie jakości i osiąganie
dobrych wyników to nieodłączny element naszych działań
biznesowych,
najważniejszych
priorytetów
i
planowania
strategicznego.
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