Responsible Care®

Responsible Care®
Kanada 1985
V súčasnosti viac ako 50 chemických zväzov
Ocenená Kofi Annanom na UN International
Conference on Chemicals Management v roku 2006, a
na UN World Summit on Sustainable Development
(WSSD) v roku 2002
Podpis k etike globálneho chemického priemyslu,
kľúčová zložkaprogramov adnárodných korporácií
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Responsible Care Mission
Definuje záväzok priemyslu:
k zlepšeniu v HSE a product stewardship
dialóg so zainteresovanými stranami
prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a k
programom corporate responsibility
Poskytuje spoločnostiam manažérsku platformu:
na realizáciu hodnôt
podporuje dialóg s medzinárodnými organizáciami
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Responsible Care® Associations
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Prijatie Ruského zväzu

Responsible Care
Ответственная Забота

RESPONSIBLE CARE
IN RUSSIA
Russian Association
of Chemical enterprises and organizations
Igor Kukushkin
CEO

October 2007

Russian Association of
Chemical enterprises and
organizations

Responsible Care

Scientific & research
institutes

Chemical
& Petrochemical
Companies

Planning institutes

Universities
Chemistry
Departments

Institutes

Russian
Chemists
Union

Unions &
Associations

Holdings &
Groups of
companies

www.ruschemunion.ru

Chemical Industry development:
main tendencies & changes

Responsible Care

•Creating of the strategy of Chemical Industry development (Government,
Chemical Associations & enterprises)
•Raising of competitive capacity of Chemical Industry enterprises
•Legislation improvement and harmonization
•Stimulation of innovation and investments;
•Development of the programs of social responsibility in Chemistry

www.ruschemunion.ru
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Responsible Care
Globálna Charta

Responsible Care® Globálna Charta
predstavená na International Conference on Chemicals
Management (ICCM), Dubai, vo februári 2006
globálna vízia of improved performance, enhanced public
confidence, transparency, and strengthened engagement with
stakeholders
globálna konzistentnosť kľúčových prvkov programu v
implementujúcich spoločnostiach a efektívnejšia komunikácia
product stewardship - manažment
manažérsky systém na posilnenie Responsible Care
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9 bodov Globálnej charty
Prijať základné princípy celosvetovej iniciatívy Responsible Care
Zaviesť základné črty národných programov Responsible Care
Zaviazať sa k napĺňaniu trvalo udržateľného rozvoja
Neustále zlepšovať výsledky a prezentovať ich
Posilniť manažment chemických výrobkov na celom svete –
„product stewardship“
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9 bodov Globálnej charty - pokr.
Presadzovať a uľahčovať rozšírenie iniciatívy Responsible Care
pozdĺž hodnotového reťazca chemického priemyslu
Aktívne podporovať národné a globálne postupy dobrej správy
vecí verejných v rámci Responsible Care
Zamerať sa na očakávania, ktoré majú zúčastnené strany voči
činnosti a výrobkom chemického priemyslu
Poskytnúť potrebné zdroje na účinnú implementáciu
Responsible Care
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4. bod
4. Neustále zlepšovať výsledky a prezentovať ich
Očakáva sa, že každá chemická spoločnosť, ktorá zavedie
Responsible Care
bude zhromažďovať a prezentovať údaje týkajúce sa základného súboru
opatrení v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti.
Každé národné združenie bude zhromažďovať, spracovávať a prezentovať
tieto údaje od svojich členov. Údaje sa budú spracovávať a prezentovať na
medzinárodnej úrovni a aktualizovať minimálne každé dva roky.

S cieľom dosiahnuť zlepšenie výsledkov, bude každé národné
združenie, ktoré zavádza Responsible Care:
Pravidelne hodnotiť očakávania zúčastnených strán týkajúce sa
rozšíreného alebo modifikovaného prezentovania výsledkov alebo iných
aspektov výsledkov, a to za účasti svojich členov.
Podujme sa poskytovať praktickú pomoc a podporu pri zdieľaní výsledkov
najlepšej praxe a osvojovaní si ich, s cieľom zlepšovať sa v oblasti
životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a tiež inú pomoc pri napĺňaní
potrieb súvisiacich so zavádzaním Responsible Care.
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Chemické spoločnosti, ktoré zavádzajú Responsible Care:
Pri implementovaní svojich záväzkov v rámci Responsible Care
prijmú manažérsky prístup, ktorý zahŕňa medzinárodne prijaté
prvky reťazca „plánovať-vykonávať-kontrolovať-konať“.
Pri výstavbe nových závodov alebo rozširovaní svojich aktivít vo
svete využívať čisté a bezpečné technológie a procesy.
Pri vykonávaní programu Responsible Care uskutočňovať nielen
sebahodnotenie, ale tiež prijať postupy verifikácie, ktoré
uskutočňujú združenia, vládne orgány alebo externé organizácie.
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Manažérsky systém
Zlepšovanie
Preskúmanie
mažmentom

Politika

Manažérsky
cyklus neustáleho
zlepšovania

Plán
Ciele
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Audity
&
záznamy

Realizácia
Monitoring
Nápravné opatrenia
vzdelávanie,skolenia
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Verifikácia RC
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Štruktúra dokumentu
1. Úvod
2. Požiadavky rámcového RCMS
3. Príručka RCMS
–
–
–
–
–
–
–
–

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Vedenie a záväzok
Politika
Identifikovanie požiadaviek
Plánovanie
Organizácia
Implementácia a kontrola
Monitorovanie
Preskúmanie manažmentom
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1. Úvod
1.1 Predmet
RCMS zvýši harmonizáciu MS:
ISO14001:1996, Environmental Management Systems
BS 8800:2004, Guide to Occupational Health and Safety Management
Systems
OHSAS 18001:1999, Occupational Health and Safety Management Systems
– Specification
ILO-OSH 2001, Guidelines on Occupational Safety and Health management
systems.
SIGMA Project – Sustainability - Integrated Guidelines for Management ()
and the management system requirements of:
Eco-Management and Audit scheme (EMAS) Regulation (EC) No 761/2001
(OJ L 114 of 24.4.2001) .
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2. Požiadavky rámcového
RCMS
Definovať víziu RC, zaistiť vedenie a podporu
• vedenie a záväzok
• politika
Definovať čo je potrebné urobiť pre zlepšenie
• identifikovať požiadavky
• plávovať
• organizovať
Zlepšiť výkonnosť
• zavedenie a kontrola
Kontrola výkonnosti a komunikácia o výsledkoch
• monitorovanie
• preskúmanie manažmentom
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3. Príručka RCMS
–
–
–
–
–
–
–
–

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Vedenie a záväzok
Politika
Identifikovanie požiadaviek
Plánovanie
Organizácia
Implementácia a kontrola
Monitorovanie
Preskúmanie manažmentom
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Self-evaluation
Responsible Care Management Framework implementation
Pu: demonštrovať implementáciu Responsible Care (povinná požiadavka)
Focus:
Tool: môže byť vykonaná aj pomocou gap-analýzy, ale pre lepšie pochopenie je
navrhnutý formát selfevaluácie
Úrovne:

1. Awareness level:
2. Development level:
3. Operational:
4. Advanced:

5. Excellent:

1&2 in-place
1,2,3 & 4 in place
1,2,3,4,5 & 6 in place
1,2,3,4,5,6 & 7 in place, and at least
one time 8 (MSR), including follow-up
plan
1,2,3,4,5,6 & 7 in place, and at least
three MSR’s done.
22

Pridaná hodnota
Responsible Care

Responsible Care® Pridaná
hodnota
Pre spoločnosti:
Šetrí čas a peniaze
 Zlepšuje výkonnosť,procesy a správanie
 Redukuje riziko a zodpovednosti
 Zlepšuje reputáciu
 Zlepšuje ochranu pracovníkov, zákazníkov a ŽP
Pre asociácie
 Zvyšuje ich pozíciu pri strategických diskusiách
 Zlepšuje reputáciu
 Vytvára mechanizmy na vytvorenie hodnôt pre
spoločnosti
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Responsible Care® Value - Examples
Uznanie vládami
zľahčené vyjednávanie o povoleniach: celosvetovo
Dohody s Agentúrami: Kanada, United Kingdom, U.S.,

Finančné uznanie
FTSE4Good Index - London Stock Exchange

Uznanie medzinárodnou komunitou a zákazníkmi
Responsible Care ako príklad obchodných vzťahov
Uznanie Spojenými národmi

Obchodné výhody
Znížené náklady vďaka účinnejšiemu systému
znížené náklady na poistné
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Responsible Care® Value Cycle
Management
Systems Approaches

Verification
Processes

Business Value

Performance
Goals and Targets

Transparency –
Public
Reporting of
Performance
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Responsible Care®
ICCA Responsible Care website:
http://www.responsiblecare.org
UN International Conference on Chemicals
Management – the ICCA web site, at
http://www.icca-at-dubai.org
and the UN Environment Program web site at
http://www.chem.unep.ch/ICCM
ICCA general website:
http://www.icca-chem.org
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Návrh plánu na 2008
RCMF
Samohodnotenie
Verifikácia Komisiou RC
Udelenie Certifikátov
Product Stewardship - v súčinnosti s prípravou na REACH
školenia
Zber ukazovateľov činnosti
Vyhodnotenie
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www.rcsk.sk
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