Przede wszystkim odpowiedzialność
Wytyczne Grupy STOCKMEIER

Zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem jest dla nas czymś więcej niż tylko obietnicą.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdego dnia wnosić istotny wkład w zrównoważoną gospodarkę, z której
korzyści będą czerpać ludzie, społeczeństwa i rynki na całym świecie – dzisiaj i w przyszłości.
Jako kadra zarządzająca poprzez nasze przedsiębiorcze działanie
bierzemy odpowiedzialność za środowisko, jak również za zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. W związku z tym
wszystkie nasze relacje handlowe opierają się na wzajemnym
zaufaniu i niezawodności – taką zasadę odpowiedzialności stosujemy we wszystkich dziedzinach. Podstawę zrównoważonego
zarządzania Grupą STOCKMEIER stanowi inicjatywa ONZ „Global
Compact”, która definiuje cele społeczne i ekologiczne. Zobowią-

zując się do działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, bierzemy współodpowiedzialność za lepszy świat. Jako przedsiębiorstwo rodzinne z ponad 100-letnią historią realizujemy
długofalową i zrównoważoną strategię rozwoju, która koncentruje się na Europie. Opierając się na takich zasadach, jak uczciwość,
niezawodność i dążenie do najlepszych wyników, nieustannie się
rozwijamy, aby jak najlepiej spełniać życzenia naszych partnerów
oraz być dobrym pracodawcą dla naszych pracowników.

Krok w kierunku celów „zero”:
1

Zadowolenie naszych klientów i dostawców stanowi podstawę naszego sukcesu w biznesie.
Dlatego dążymy do osiągnięcia celu 0 błędów i 0 reklamacji w naszej działalności.

2

Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym kapitałem. Oprócz regularnych szkoleń wspierających
ich rozwój osobisty i zawodowy chcemy ich także chronić. Dlatego naszym celem jest
0 wypadków przy pracy i 0 szkodliwego wpływu na zdrowie naszych pracowników.

3

Przedsiębiorstwa takie jak nasze mogą rozwijać się wyłącznie w zdrowym środowisku.
Mając to na uwadze, zobowiązujemy się do świadomego obchodzenia się z zasobami naturalnymi:
chcemy wywoływać 0 szkodliwych skutków środowiskowych i do 2035 roku chcemy
osiągnąć 0 emisji CO2.		

4

Najważniejszy jest dla nas człowiek. Oczywiste jest dla nas zatem podejście 0 naruszeń
praw człowieka w ramach dostarczania naszych produktów i innych działań.

5

Uczciwość i przejrzystość mają dla nas – jako dla przedsiębiorstwa – najwyższy priorytet.
Dlatego oczywistym celem jest dla nas 0 naruszeń zgodności w odniesieniu do wszystkich naszych procesów.
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Razem możemy więcej
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Przywiązujemy dużą wagę do silnych relacji – z naszymi pracownikami i naszymi partnerami na całym świecie. Aby zapewnić pomyślną
współpracę, zdefiniowaliśmy standardy, które opisaliśmy w broszurach „Nasze wartości” i „Kodeks postępowania na rzecz etycznego
prowadzenia biznesu”.
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