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Działania BASF Polska w dziedzinie CSR po raz kolejny zostały docenione
przez organizacje przyznające nagrody firmom, wykazującym się szczególną
aktywnością w obszarze odpowiedzialności społecznej.
◼ BASF Polska po raz piąty nagrodzony Białym Listkiem CSR przyznawanym przez
tygodnik Polityka i firmę Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
◼ Firma BASF Polska znalazła się także w rankingach Odpowiedzialnego Biznesu
w Polsce za dobre praktyki oraz w Raporcie Odpowiedzialnych Firm.
BASF Polska oprócz aktywności w przemyśle chemicznym, stawia także na społeczną
odpowiedzialność oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska. Tworząc innowacyjne rozwiązania firma pamięta o tym by były one zgodne z
polityką oraz filozofią firmy. Działalność ta regularnie jest doceniana przez zewnętrzne
podmioty badające rynek pod kątem CSR oraz zrównoważonego rozwoju. Również w tym
roku osiągnięcia BASF Polska zostały zauważone.
Biały Listek CSR tygodnika Polityka i Deloitte
9 czerwca 2021 roku odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja wręczenia Listków CSRnagrody przyznawanej przez tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte.
Nagrody przyznawane są firmom, które w swoich działaniach uwzględniają trzy filary ESGsą to Środowisko, Zrównoważony Rozwój oraz Ład Korporacyjny. Dla BASF Polska był to
już piąty Biały Listek przyznany przez jury.
Nie jest to jednak jedyne osiągnięcie BASF w obszarze odpowiedzialności społecznej.
Firma znalazła się również na liście pracodawców, którzy mogą pochwalić się największą
różnorodnością i inkluzją wśród swoich pracowników. Badanie, w oparciu o które powstało
zestawienie przeprowadzone było przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Różnorodność
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dla BASF jest jedną z podstawowych wartości, które zostały wpisane w globalną strategię
rozwoju firmy.
Ranking Odpowiedzialnych Firm 2021
BASF Polska znalazł się także w gronie wyróżnionych w Rankingu Odpowiedzialnych Firm
2021. Zestawienie po raz piętnasty zostało zorganizowane przez Koźmiński Business Hub
działający przy Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmę Deloitte. Ranking bazuje na
ankietach, które wypełniane są przez największych, polskich pracodawców. Tegoroczna
ankieta badająca największe firmy w Polsce sprawdzała trzy gałęzie ich działalności:
poziom strategiczny, poziom operacyjny oraz inne, wybrane aspekty. W tym roku, istotną
częścią układania rankingu był także sposób w jaki pracodawcy zadbali o swoich
pracowników oraz o ich zdrowie podczas pandemii COVID-19.
„W BASF wspieramy rozwój środowiskowy, ekonomiczny i kulturowy w swoich projektach
odpowiedzialności społecznej równolegle z działaniami firmy. Wspieranie rozwoju
osobistego, produktywności i kreatywności jednostek umożliwia im troskę o środowisko i
wnoszenie wkładu w społeczeństwo (...) od dawna angażujemy się w aktywności, które
mają na celu popularyzację chemii i możliwości jakie stwarza ta nauka dla zrównoważonej
przyszłości“ mówi Katarzyna Kowalewska, Specjalistka ds. Media Relations i CSR.
Raport Odpowiedzialny Biznes. Dobre Praktyki
BASF Polska ponownie znalazł się również w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce
2020. Dobre Praktyki. Jest to największy w Polsce dokument zbierający informacje o na
temat CSR i zrównoważonego rozwoju wśród firm działających w Polsce. Ranking ten bada
firmy w obszarach zaangażowania i rozwoju społeczności lokalnej, praktyk z zakresu pracy,
środowiska, praw człowieka, zagadnień konsumenckich, uczciwych praktyk operacyjnych i
ładu organizacyjnego. Doceniono osiem inicjatyw podejmowanych przez firmę BASF
Polska, wśród których znalazła się gra edukacyjna dla pracowników wspierająca ich worklife balance, współpraca z Politechniką Warszawską, dołączenie do programu Climate
Leadership, podpisanie Karty Różnorodności, partnerstwo w kampanii Zielona Wstążka
oraz podjęcie przez pracowników Eko Wyzwania. Pozytywnie oceniono również
współufundowanie karetki oraz przekazanie środków ochrony osobistej dla szpitala w
Legnicy oraz Służbom ratowniczym ze Środy Śląskiej, gdzie jest zlokalizowany Zakład
Produkcji Katalizatorów BASF.
O BASF w Polsce
Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne,
rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład
produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 780
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pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2020 rok wyniosła 869 mln euro.
Jesteśmy firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym
klientom dostarczamy innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej
ochrony klimatu. Od 2010 roku BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium
chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w
zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt edukacyjny „chemiatomy” oraz
realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi szkołami i uczelniami
wyższymi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl
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