Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania CREATON Polska sp. z o.o.
Kto
Firma CREATON Polska sp. z o. o., będąca częścią międzynarodowej Grupy ETEX, lider w produkcji oraz dystrybucji ceramicznych
i cementowych systemów dachowych.

Co
Zobowiązujemy się do tworzenia czystego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, podwykonawców
i gości firmy CREATON Polska sp. z o.o. W centrum naszych działań znajdują się takie wartości, jak: jakość, środowisko, zdrowie
i bezpieczeństwo. Chcemy je rozwijać w oparciu o pozytywny dialog ze wszystkimi pracownikami, partnerami biznesowymi oraz
lokalnymi społecznościami, biorąc pod uwagę różne opinie i poglądy.

Jak
Ustanawiamy cele i zadania, nieustannie monitorujemy oraz doskonalimy nasze działania w zakresie jakości, ochrony środowiska
naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa. Zobowiązujemy się do działania zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi
i wymaganiami norm branżowych. Wdrożone systemy zarządzania oparte są na jasnym podziale obowiązków, zaangażowaniu
ludzi, komunikacji, zarządzaniu ryzykiem, szkoleniach, pomiarach i audytach. Nasze cele osiągamy dzięki skutecznym działaniom
prewencyjnym, zmianie nastawienia oraz ukierunkowanym działaniom systemowym. Porównujemy dobre praktyki wewnątrz i na
zewnątrz naszej spółki oraz Grupy ETEX celem wskazania rozwiązań praktycznych i innowacyjnych.

Jakość
Systematyczna kontrola jakości na każdym etapie powstawania produktu: od pozyskania surowców, przez proces produkcyjny, aż do
kontroli gotowego wyrobu umożliwia nam ciągłe doskonalenie wdrożonych już procesów i rozwiązań. Dążąc do zadowolenia naszych
Klientów, oferujemy, nie tylko najwyższej jakości materiały, ale również profesjonalne doradztwo techniczne oraz specjalistyczne
szkolenia w Akademii CREATON.

Środowisko
Ciągła optymalizacja wdrożonych procesów umożliwia nam zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, głównie poprzez
efektywne zużycie energii, świadome korzystanie z zasobów naturalnych, ograniczanie emisji zanieczyszczeń z naszych fabryk
oraz zwiększanie recyklingu wody i odpadów. Chcemy oferować naszym Klientom rozwiązania wpisujące się w nurt budownictwa
zrównoważonego i trwałego, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Zero wypadków i chorób zawodowych to nasze jedyne uznawane cele. Zarządzamy ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez
identyfikację, monitorowanie i ograniczanie fizycznych, chemicznych, ergonomicznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń
w miejscu pracy. Chcemy minimalizować zjawisko narażenia pracowników i innych osób na możliwe zagrożenia związane z naszą
działalnością oraz zapobiegać zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Pragniemy podnosić kwalifikacje oraz angażować pracowników
do działań na rzecz stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przywództwo
Jakość, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo oraz otwarta komunikacja to kluczowe wartości w procesie zarządzania przez kadrę
kierowniczą CREATON Polska sp. z o.o. Kierownicy na każdym szczeblu zarządzania odpowiadają za skuteczne wdrażanie tej polityki
w ramach swojego zakresu odpowiedzialności. Zarząd firmy zapewnia odpowiednie zasoby i środki do jej wdrożenia.

Doskonałość
Jesteśmy przekonani, że wdrażanie procesów i skuteczne zarządzanie w oparciu o takie wartości, jak: jakość, racjonalne wykorzystanie
zasobów środowiska, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracujących jest niezbędne do osiągnięcia doskonałości działań.

Zaangażowanie
Niniejszy dokument obowiązuje wszystkich pracowników, podwykonawców, dostawców, a także gości CREATON Polska sp. z o.o.
Stosowanie „Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania CREATON Polska sp. z o.o.” jest warunkiem zatrudnienia i kryterium
rozwoju kariery zawodowej. Jest również warunkiem pozostania podwykonawcą lub dostawcą naszej firmy.
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