
  

 

 

 

 
 
 

Політика у сфері якості, охорони праці та екологічної безпеки (QHSE) 
Bayer Crop Science 
 
Наша концепція 

Bayer Crop Science прагне стати визначним в індустрії лідером з точки зору QHSE для підрозділів Crop 
Protection, Seeds, Environmental Science та Nunhems, надаючи інноваційні рішення, що відповідають 
потребам наших клієнтів згідно з глобальними принципами сталого розвитку, відповідального підходу та 
систем менеджменту якості.  
 

Наші цінності 

Ми здійснюємо діяльність, враховуючи вплив на навколишнє середовище, та дбайливо ставимося до нього, 
не завдаючи шкоди здоров’ю та безпеці людей у всьому світі: співробітників, клієнтів та населення в цілому.  

Ми безперервно вдосконалюємо наші бізнеc-процеси, задовольняючи або перевищуючи законодавчі або 
нормативні вимоги та відповідні міжнародні стандарти.  

Ми надаємо високоякісні продукти та послуги, що сприяє успішності наших клієнтів та додає вартості 
нашому бізнесу. Ми забезпечуємо середовище для відкритої та прозорої інформаційної взаємодії щодо 
питань QHSE.  

Ми визнаємо, що істотне значення для розуміння та задоволення потреб нашої компанії та клієнтів мають 
кваліфікація та залученість наших співробітників.  

Ми забезпечуємо необхідні ресурси для втілення у життя нашої концепції.  

 
Наші зобов’язання 

Для того, щоб слідувати цим принципам, Bayer Crop Science зобов’язується: 

 Інтегрувати QHSE до бізнес-стратегій та процесів. 

 Здійснювати ефективне керування QHSE шляхом розробки, впровадження та підтримки інтегрованої 
системи менеджменту, що базується на кращому світовому досвіді та  процесному підході.  

 Виконувати оцінку та керування ризиками у сфері QHSE впродовж всього життєвого циклу продукту,  
беручі до уваги екологічний вплив, що мав місце в минулому.  

 Вимірювати ефективність функціонування QHSE та розробляти річні та довгострокові цілі у сфері  QHSE 
для досягнення безперервного та сталого вдосконалення.  

 Перевіряти відповідність внутрішнім та зовнішнім вимогам шляхом проведення аудитів та прагнути 
відповідності таким міжнародним стандартам, як ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 або OHSAS 18001.  

 Займатися питаннями QHSE та їх впливом на методи, процеси та продукти для того, щоб привести 
наш бізнес у відповідність до очікувань суспільства та клієнтів.   

 Сприяти обізнаності щодо QHSE та зміцнювати довіру до нашого бізнесу серед внутрішніх та зовнішніх 
зацікавлених сторін шляхом надання інформації, проведення консультацій та навчання.  

 Забезпечувати відповідальність кожного працівника за дотримання наших принципів.  
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