Polityka jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony środowiska w Semperit

Zapewniamy, że wszyscy nasi pracownicy są świadomi swojej roli w funkcjonowaniu zintegrowanego systemu
zarządzania Semperit i odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów
prawnych oraz innych wymagań mających zastosowanie w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność.
Zapewniamy konsultacje i udział naszych pracowników w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy nasi
pracownicy są zobowiązani do aktywnego udziału oraz angażowania się we wprowadzanie trwałych usprawnień.
Propozycje usprawnień są rozpatrywane pod kątem ich efektywności i przyjmowane do realizacji tam, gdzie jest
to możliwe. Wdrażamy odpowiednie międzynarodowe standardy i dostarczamy zasoby w sposób rozważny, co
pomaga nam osiągać cele. Naszym obowiązkiem jest stałe analizowanie wyników firmy i zgodności działań z
polityką SHE (Bezpieczeństwo, Zdrowie i Środowisko).
Odzwierciedlają one kulturę naszej firmy i wartości korporacyjne. Całkowite zintegrowanie jakości, myślenia o
bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie środowiska jest zarówno jednym z naszych celów, jak i podstawą do
ich określania, a także elementem programów służących ciągłemu doskonaleniu. Dowodem tego jest wprowadzenie
idei World Class Manufacturing, która jest zgodna z filozofią „Zero jest piękną liczbą” a w szczególności w obszarze
Jakości, Bezpieczeństwa, Zdrowia oraz Środowiska.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz
ochrona środowiska (SHE)

„„ Wytwarzamy produkty w oparciu o
zasadę „zero defektów”, w najbardziej
ekonomiczny sposób, zgodny z
wymaganiami naszych klientów i
wymaganiami produktów.

„„ Kładziemy nacisk na to, że celem uzyskania „Zero wypadków” żadna
czynność nie może być wykonywana kosztem życia lub zdrowia
jakiegokolwiek pracownika.

„„ Jesteśmy wieloletnim i bardzo
wiarygodnym partnerem dla naszych
klientów, przywiązującym wagę do jakości
produktu, postępu technicznego
i wydajności.
„„ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
to, by praca wykonywana w ramach
powierzonych nam obowiązków była
najwyższej jakości! Dlatego spełniamy
odpowiednie wymagania.
„„ Wierzymy, że dbałość o jakość powinna
towarzyszyć każdej czynności. Zawsze
i w każdej placówce naszej firmy.

„„ Projektujemy, kontrolujemy i testujemy nasze produkty, mając na
celu zwiększenie bezpieczeństwa, wyeliminowanie zagrożeń, troskę
o zdrowie i dobrobyt naszych pracowników, promowanie wydajności
energetycznej i trwałą ochronę środowiska oraz przeciwdziałamy
zanieczyszczeniom.
„„ Rozpatrujemy aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska i uwzględniamy je w zarządzaniu, aby zmniejszyć ryzyko,
jakie może się z nimi wiązać, i jego wpływ na nasze obecne i przyszłe
przedsięwzięcia. Bierzemy odpowiedzialność społeczną za naszych
pracowników.
„„ W trakcie projektowania produktów, rozwijania procesów i usług
korzystamy z umiejętności w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
„„ Chcemy szybko reagować na każdą awarię, kryzys czy zakłócenia w
funkcjonowaniu firmy, szybko odzyskiwać po nich formę i starać się
im zapobiegać w przyszłości. Przeanalizujemy wszystkie zastrzeżenia
odnośnie do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a ewentualne modyfikacje wprowadzimy z uwzględnieniem
odpowiednich zasad.
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Aby osiągnąć te cele, odpowiednie szkolenia, informacje i instrukcje dotyczące jakości, bezpieczeństwa w miejscu
pracy i zagrożeń dla zdrowia, ochrony środowiska oraz oszczędzania energii są systematycznie rozpowszechniane.
Zarząd i wszyscy pracownicy są całkowicie zaangażowani w realizowanie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony środowiska, podkreślając, że ciągłe doskonalenie się gwarantuje długotrwałą konkurencyjność i sukces!

