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POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PRACY I ENERGETYCZNA 

Nasza wizja: Kreatywny zespól wykorzystując inteligentne technologie, wyprzedza oczekiwania. 

Aby osiągnąć postawiony cel, zobowiązujemy się do realizowania strategii działania podążając jedną drogą, którą stanowi 
Optymalizacja Produkcji, w oparciu o priorytety: operator w centrum uwagi, stabilizacja zatrudnienia, powtarzalność 
procesów, budowanie jednego zespołu, rozwiązywanie problemów przy pierwszym podejściu, w następujących obszarach: 
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BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO 
Prowadzenie analiz ryzyka wspólnie z operatorem 
Doskonalenie kultury bezpiecznej pracy 
Poprawę środowiska pracy 
Eliminowanie przyczyn niebezpiecznych zdarzeń poprzez wykluczanie wykonania pracy niezgodnie ze standardem 
Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska 
Poprawę środowiskowych efektów działalności 

LUDZIE 
Poprawę indywidualnych warunków pracy 
Doskonalenie strategii plac oraz utrzymanie konkurencyjności 
Poprawa zarządzania talentami 
Poprawa strategii zatrudniania i wdrażanie rozwiązań alternatywnych 
Rozwój pracowników wspierany poprzez środowisko pracy 
Definiowanie szczegółowych zakresów prac i odpowiedzialności dla pracowników 
Poprawa efektywności procesu szkolenia 
Doskonalenie strategii komunikacji 
Doskonalenie systemu kontroli egzekucji zadań 
Doskonalenie kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów 

JAKOŚĆ 
Definiowanie standardu pracy i standaryzowanie w całej organizacji 
Definiowanie Centrów kompetencji dla obsługi maszyn 
Doskonalenie procesu wdrażania nowych mieszanek/produktów, koncentracja na kodach krytycznych 
Organizowanie spotkań odnośnie metodologii ciągłego doskonalenia - Kaizen 
Skuteczny system audytowania jako podstawa zarządzania organizacją 
Skuteczne usuwanie przyczyn niezgodności 
Doskonalenie zarządzania elementami niezgodnymi 
Prowadzenie procesu w oparciu o wąskie gardła i analizy strat 

REALIZACJA 
Regularne uczestnictwo w Gemba walk 
Wdrażanie WPO - organizacji stanowiska pracy z operatorem 
Wdrażanie DEC - Codziennej obsługi technicznej maszyn z operatorem 
Optymalizowanie czasu pracy 
Wizualne zarządzanie załogą 
Nadzorowanie wydajności i zdolności produkcyjnych 
Nadzorowanie strumieni przepływu materiałów 
Zarządzanie planami ciągłości działania biznesu 
Zwiększanie niezawodności maszyn 

Koszty 
Angażowanie operatorów w projekty oszczędnościowe 
Poprawy efektywności zarządzania dostarczanymi usługami 
Optymalizowanie zatrudnienia 
Zmniejszanie poziomu odpadów 
Wykorzystanie metodologii„ zero strat", celem zwiększenia oszczędności oraz wyniku energetycznego 

Zapewnienie pełnej zgodności z lokalnymi wymaganiami prawnymi i korporacyjnym 
Zachęcanie naszych dostawców i klientów do przyłączania się do nas, do naszej wizji i strategii opartych na 
ciągłym doskonaleniu jakości, ochrony środowiska, stanu bezpieczeństwa, higieny pracy oraz wyniku 
energetycznego. 

o Utrzymywania, przeglądania i ciągłego doskonalenia skuteczności naszego systemu zarządzania zgodnie
z uznanymi Standardami Międzynarodowymi
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