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Otázky a odpovědi
1. Responsible Care a členství v asociacích chemického průmyslu
• Členství v žádné asociaci není spojeno s prohlášením o plnění principů RC.
• Jsou vytvořeny podmínky pro širší zapojení členských organizací do rodiny RC.
• Doporučení navrhnout přijetí prohlášení o plnění principů RC stávajícím
členům, kteří tak zatím neučinili, i novým zájemcům o členství.
• Zachovat 2 akty, neslučovat přijetí do asociace a přijetí principů.
2. SMS a Responsible Care – může RC nahradit ISO?
• RC přivedlo v minulosti řadu SMS k získání certifikátů ISO
• Tento jedinečný přístup chemického průmyslu by měl být zachován
• RC může sloužit pro zavádění integrovaných systémů řízení zejména
v malých a mini organizacích.
• Právo používat logo RC vyžaduje samohodnocení a jeho externí ověření
v intervalu 1 – 4 roky.
3. Pohled na nový způsob hodnocení R.C.M.F.
• Připravený návrh na hodnocení zapojených organizací je krokem vpřed a vychází
ze stejného systému hodnocení jako ISO normy (ISO 9001, ISO 14001 and
EMAS, OHSAS 1801 atd.
• Hodnocení se však stává administrativně náročnější jak pro organizace, které mají
certifikaci dle ISO norem, tak pro malé a mini organizace.
• Doporučení na zachování národních specifik při využití R.C.M.F., tj.
zjednodušení dotazníku při zachování struktury R.C.M.F.
• U organizací certifikovaných dle ISO norem se doporučuje časové uvedení do
souladu certifikace 3. stranou dle norem ISO a posuzování práva využívat
logo RC.

•

Jedná se o unikátní celosvětový dobrovolný program zaměřený na vylepšení
image chemického průmyslu, ne o byrokratický nástroj.

4. Verifikace
• Je potřebné verifikovat výsledky organizací, které chtějí získat právo na
používání loga RC
• Neexistují však zatím kvalifikační požadavky na 3. osobu, která by měla
verifikaci provádět.
• Lze tedy využívat hodnocení organizací provádějících certifikaci dle ISO
norem a externí posuzování hodnotitelských skupin národních asociací.
• Sjednocujícím prvkem může být pravidelná veřejná obhajoba práva užívat
logo Resposible Care.
5. Zaměstnanci a odbory jako jejich představitelé
• Součinnost vedení podniku s pracovníky je základní podmínkou pro dobrý
výsledek v oblasti HSE.
• Na stanovování cílů programu RC a jejich hodnocení se podílí zaměstnanci.
• Hodnocení RC součást sociálního dialogu.

6. Návrh koordinace odborných akcí 2007
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BALENÍ A PŘEPRAVA CHLaP
Dvoudenní setkání manažerů RC
CHEMIA 2008
RESPONSIBLE CARE CZ 15. LET
Čistící stanice a BAT

marc
SCHP ČR
máj
SCHP ČR
27. – 29. sept. ZCHFP SR
oct – začátek SCHP ČR
oct – konec CACS

