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Polityka zrównoważonego rozwoju Darco

O nas

zarządzanie

wartości

organizacja

strategia

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania wentylacyjno - grzewcze o najwyższej jakości, w pełni bezpieczne, ekonomiczne i ekologiczne. Od niemal 30 lat działamy w myśl wartości, które wyrażają nas jako organizację.

Odpowiedzialność

społeczna

biznesowa

pracodawcy

Odpowiedzialność społeczna

Funkcjonowanie naszej firmy nastawione
jest nie tylko na korzyści i realizację celów
biznesowych, ale także na zwrócenie uwagi
na problemy, które dotykają społeczeństwo
czy
też najbliższe otoczenie.
SPOŁECZNA

• Prowadzimy działania edukacyjne - uświadamiamy odbiorców jak ważna
jest prawidłowa wentylacja oraz jak duży wpływ na jakość życia i nasze
bezpieczeństwo ma odpowiednia jakość instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
• Współpracujemy ze stowarzyszeniami branżowymi m.in.: Stowarzyszenie Polska
Wentylacja, Stowarzyszenie Kominy Polskie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Kominki i Piece.
• Aktywnie działamy w Dębickim Klubie Biznesu (organizacji wspierającej lokalny
biznes).
• Zainicjowaliśmy powstanie Dębickiego Parku Przemysłowego. Na bieżąco
prowadzimy starania o rozwój lokalnej infrastruktury.
• Działamy w dziedzinie szkolnictwa branżowego - objęliśmy patronat nad klasami
wielozawodowymi przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy.
• Wspieramy finansowo lokalne organizacje sportowe i kulturalne.
• Prowadzimy działalność charytatywną.

Odpowiedzialność biznesowa

Jesteśmy uczestnikiem rynku, który budzi
szacunek i zaufanie u innych.

• Naszym priorytetem jest najwyższa jakość procesów produkcyjnych i produktów
finalnych.
• Działamy tylko i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

SPOŁECZNA

• Odpowiedzialnie korzystamy z danych zgodnie z wytycznymi RODO.
• Przestrzegamy zasady etyki i „soft law” we współpracy z Klientami, Dostawcami
i Partnerami.
• Nie tolerujemy korupcji i łapówkarstwa.
• Maksymalnie ograniczamy wpływ naszej działalności na klimat.
• Odpowiedzialnie korzystamy z naturalnych zasobów środowiska.

Odpowiedzialność pracodawcy

Tworzymy relacje z pracownikami, które
oparte są na różnorodności i poszanowaniu
różnic.
SPOŁECZNA

• Przestrzegamy zasadę równouprawnienia pod kątem płci i wieku.
• Szanujemy różne opinie i doświadczenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy
i sugestie.
• Jesteśmy transparentni w relacji z pracownikami. Współpracujemy z Radą
pracowniczą oraz cyklicznie wydajemy biuletyn informacyjny.
• Nie tolerujemy mobbingu w żadnej formie.
• Dbamy o przyjazne środowisko pracy, które motywuje do działania.
• Wspieramy aktywność pracowniczą w różnych obszarach - oferujemy m.in.
pakiety socjalne.
• Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny
miejsca pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec wypadkom przy
pracy.
• Prowadzimy przejrzystą politykę kadrową i płacową.
• Oferujemy godne wynagrodzenie.
• Optymalizujemy procesy komunikacyjne (korzystamy z wewnętrznych systemów
informatycznych webcon, e-pracownik).
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