Zintegrowana polityka CCE Środa Śląska
Jako część koncernu BASF Polska SP. z o.o. realizujemy ogólny cel grupy BASF, którym jest działanie zgodnie z poniższą polityką.
We create chemistry for a sustainable future.
Co w języku polskim oznacza: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces finansowy z odpowiedzialnością społeczną
i ochroną środowiska. Wykorzystując osiągnięcia naukowe i innowacje, umożliwiamy naszym klientom spełnianie obecnych i przyszłych potrzeb
społeczeństwa.
W swoich działaniach koncentrujemy się na czterech założeniach strategicznych:
1. Tworzymy wartość dodaną działając jako jedna firma.
2. Wprowadzamy innowacje wspierające naszych klientów w osiąganiu sukcesu.
3. Promujemy długotrwałe rozwiązania.
4. Stanowimy najlepszy zespół.
Aby zmaksymalizować nasz potencjał, zamierzamy połączyć silne punkty naszej firmy jako jednego podmiotu w celu lepszego wykorzystania
pełnego wachlarza kompetencji, który czyni nas wyjątkową firmą w branży oraz zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności
naszych systemów zarządzania prowadzących do osiągnięcia celu 0 ppm, wyniku energetycznego, zmniejszenia iloisci produkowanych
odpadów.Najwyższe kierownictwo udostępnia wszelkie zasoby i informacje, które są niezbędne do realizacji założonych celów. Racjonalizujemy
naszą strategię zakupową poszukując energooszczędnych i przyjaznych środowisku rozwiązań.
W ten sposób zapewnimy długoterminowe powodzenie naszej firmy oraz naszych klientów oferując im długotrwałe rozwiązania i produkty.
Nasze wartości
To, w jaki sposób działamy, jest równie ważne jak to, co robimy. Sukces naszych działań – jak również powodzenie we wdrażaniu naszej
strategii/polityki – nieodzownie zależy od sposobu, w jaki działamy, czyli od naszych wartości. Kluczowe jest to, aby każdy członek zespołu BASF
rozumiał wartości przyświecające firmie, postępował według nich i przestrzegał obowiązujących wymagań prawnych, innych wymagań
związanych z wykorzystaniem, wydajnością, zużyciem energii, ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom. Nasze wartości są dla
nas drogowskazem w kontaktach ze społeczeństwem, naszymi partnerami i ze sobą nawzajem.
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Mamy odwagę realizować śmiałe pomysły.
Inspirujemy się nawzajem i budujemy partnerstwa wnoszące wartość
dodaną.
Nieustannie ulepszamy nasze produkty, usługi i rozwiązania.

•

Cenimy różnorodność ludzi, opinii i doświadczeń.
Tworzymy atmosferę dialogu opartego na uczciwości, szacunku i
wzajemnym zaufaniu.
Dążymy do odkrywania naszych talentów i zdolności.

•

Stanowiąc integralną część społeczeństwa postępujemy odpowiedzialnie.

•

Ściśle przestrzegamy naszego kodeksu postępowania.

•

Nie uznajemy kompromisów w kwestii bezpieczeństwa

•

Wszyscy mamy wkład w sukces naszej firmy jako każdy z osobna oraz jako
zespół.
Przekładamy potrzeby rynku na rozwiązania dla klientów.
Mamy poczucie osobistego wpływu na sukces firmy i bierzemy za swoje
działania osobistą odpowiedzialność.
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Powyższe wartości realizowane są poprzez działania zgodne z wytycznymi niższego rzędu takimi jak:
 „Compliance – kodeks postępowania“ – kodeks postępowania pracowników BASF
 „Responsible Care Management System“ – zasady dotyczące programu „Odpowiedzialność i troska “(„Responsible Care“)
 „Cultural Priorities” – Priorytety kulturowe
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Jan Garbe - CCE Site Manager
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