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  SP Group zobowiązuje się do kontynuacji podejścia do dalszego 
doskonalenia naszego systemu kontroli jakości, zdrowia, bezpie- 
czeństwa, środowiska i energii zgodnie z wartościami, które zawsze 
były ważne dla naszej firmy od jej powstania, to znaczy odpowie-
dzialność i jakość produkcji w wytwarzaniu i przekształcaniu 
bezpiecznych i legalnych tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością.

  Produkcja tworzyw sztucznych wysokiej jakości i ekonomicznie 
opłacalnych,  przeznaczonych do kontaktu z żywnością zapewniając 
w swojej realizacji nieszkodliwość i jak najmniej możliwy wpływ  na 
środowisko jest wspólnym celem całej organizacji i naszą bez- 
pośrednią odpowiedzialnością i dlatego zdecydowaliśmy się 
wdrożyć Zintegrowany System Zarządzania  jakością, środowiskiem, 
energią  i bezpieczeństwem żywności, który poprawi codzienne 
zadowolenie naszych klientów, zgodność z wymaganiami sanitarny-
mi i przyczyni się do ochrony przed zanieczyszczeniem które może 
powstawać jako konsekwencja aktywnego rozwoju.

  Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, śro-
dowiskiem i bezpieczeństwem żywności pozwoli zrealizować nas-
tępujące cele generalne:

Poszerzenie naszych sektorów handlowych i zmniejszenie wpływu 
na środowisko poprzez:

Zmniejszenie ilości odpadów, przede wszystkim odpadów 
z tworzyw sztucznych.

Uruchomienie nowych sposobów waloryzacji odpadów 
z tworzyw sztucznych.
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POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Zdobywanie nowych rynków w Europie Wschodniej.

Zdobywanie nowych rynków dzięki innowacjom R&D.

Łączenie narzędzi do produkcji dostępnych w poszczegól- 
nych fabrykach należących do naszej grupy.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści ekonomicznych wynika-
jących z działalności firmy dzięki zoptymalizowaniu zużycia 
powiązanych zasobów poprzez zastosowanie nowych techno-
logii. 

Utrzymanie wysokiego poziomu innowacji w zakresie rozwoju 
i oferowanych przez nas usług w celu ciągłego doskonalenia.

Doskonalenie komunikacji między naszymi pracownikami 
jako narzędzia do pobudzania kreatywnego potencjału ludz-
kiego.  

Wspieranie pozyskiwania energooszczędnych produktów i 
usług.

Wspieranie działań projektowych uwzględniających poprawę 
wydajności energetycznej.

     Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo naszych pracowników 
poprzez:

Szkolenie naszego personelu, aby uzyskać najlepszą wydaj-
ność przy wykorzystaniu zdolności, doświadczenia które 
posiadają i szkoleń, które otrzymują w celu zaangażowania 
zarówno w zarządzanie środowiskiem naturalnym przez naszą 
firmę tak jak i w kwestie związane z bezpieczeństwem żyw-
ności i jakością produktu.

Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie bezpieczeństwa naszych 
pracowników.

Przeprowadzanie działań w celu zmiany zachowań w dziedzi-
nie Bezpieczeństwa oraz zachęcenia wszystkich pracowników 
do udziału w zapobieganiu zagrożeniom. 

Aktualizację dokumentu dotyczącego zapobiegania wys-
tąpienia zagrożenia wybuchem.
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Stosowanie się do wymagań prawnych, uregulowań oraz specyfika-
cji odnoszących się do naszej działalności. 

    Oferowanie produktów i usług, które spełniają oczekiwania   
    naszych klientów. Dlatego też skupiamy się na działaniach    
    mających na celu zidentyfikowanie, ocenę i określenie wyma 
    gań stawianych przez klienta, a także jego potrzeb i oczekiwań  
    w celu ich zaspokojenia. 
    
    Oferowanie tworzyw sztucznych o wysokim poziomie jakości i  
    bezpieczeństwa, które odróżniają nas od konkurencji, przy    
    ciągłym dążeniu do nieustannego doskonalenia naszych pro  
    cesów.

    Wspieranie Ciągłego Doskonalenia systemu zarządzania     
    Jakością poprzez stosowanie wskaźników, monitorowania,    
    pomiarów, analizy oraz ich ocenę.

    Motywowanie naszych dostawców w dziedzinie Jakości.

    Gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności tworzyw sztuczn 
    ych przeznaczonych do kontaktu z żywnością w oparciu o dos 
    konałą identyfikację. 

    Kontrolowanie w sposób systematyczny wszystkich istotnych  
    czynników, które mają wpływ na Jakość naszych produktów. 
    
    Respektowanie terminu dostawy wymaganego przez klienta.
    
    Rewizje z użyciem naszego systemu analizy ryzyka HACCP.
    
    Utrzymanie certyfikatów BRC IOP, IOS 9001, ISO 14001, ISO    
    50001.

    Prace nad ograniczeniem ilości reklamacji otrzymywanych ze  
    względu na jakość oraz wewnętrznych niezgodności w opar  
    ciu o system danych i wskaźników
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Naszym celom towarzyszy ciągłe doskonalenie podejścia do proce-
sów i działań naszego zakładu oraz rozwój osobisty poprzez szkole-
nia, doświadczenie i zaangażowanie w całym tym obszarze.

Dyrekcja zobowiązuje się do rozpowszechniania, zapewnienia zrozu-
mienia i stosowania naszej polityki na wszystkich poziomach organi-
zacji oraz wśród dostawców i firm trzecich, które są związane z SP 
Group (odpowiednich zainteresowanych stron) w celu realizacji przy-
jętych kierunków przy zapewnieniu ich dostępności dla każdego, kto 
poprosi o wgląd.   
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