Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Grupy CANPACK
Grupa CANPACK jest wiodącym producentem opakowań metalowych i szklanych, zamknięć
metalowych oraz usług związanych z produkcją opakowań.
Naszą misją jest osiągnięcie pozycji Globalnego Partnera jako dostawcy efektywnych,
podnoszących doświadczenie i zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie opakowań – zdolnych
inspirować klientów, zintegrować się z konsumentami oraz aktywizować pracowników
do poszerzania granic.
Naszą wizją jest na nowo zdefiniowanie możliwości związanych z opakowaniami – zarówno dla
konsumentów jak również dla naszej działalności oraz dla dobra naszej planety.
Cele Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

bezkompromisowe działania w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny
pracy,

dążenie do doskonałości poprzez zwiększanie efektywności kluczowych procesów
dzięki kulturze ciągłego doskonalenia i zapewnieniu dostępu do kompetencji i wiedzy,

zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników, osób odwiedzających,
usługodawców,

ochronę środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zrównoważone
wykorzystania zasobów,

ciągły rozwój Grupy i umacnianie pozycji rynkowej poprzez wzrost satysfakcji klientów.














Powyższe cele realizujemy przez:
regularne przeglądy i ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu
zarządzania jakością, bezpieczeństwem wyrobów, środowiskiem oraz
bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o odpowiednie, aktualne wymagania
standardów i innych mających zastosowanie wymagań,
stosowanie się do obowiązujących uregulowań prawnych i innych zobowiązań
dotyczących zgodności,
promowanie kultury jakości i bezpieczeństwa w celu spełnienia obecnych i przyszłych
oczekiwań klientów oraz dążenia do „zero wad i zero wypadków”
zapobieganie, wypadkom przy pracy, urazom, dolegliwościom zdrowotnym, zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym poprzez eliminowanie zagrożeń
i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP, na które pracownicy i osoby wizytujące są
narażone,
ścisłą współpracę, konsultację i współudział pracowników w zakresie działań mających
wpływ na ich bezpieczeństwo i zdrowie oraz poprawę systemu zarządzania BHP,
minimalizowanie zużycia zasobów naturalnych, energii, ilości wytwarzania odpadów
oraz promowanie zrównoważonego rozwoju,
ciągłą analizę zagrożeń i szans na poprawę w zarządzanych obszarach oraz procesach
i objęcie szczególnym nadzorem miejsc stwarzających największe ryzyka związane
z działalnością CANPACK,
stosowanie i doskonalenie zasad dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych oraz
metod i praktyk World Class Manufacturing,
promowanie kultury innowacji i kreatywności poprzez ciągłe doskonalenie naszych
procesów, produktów i usług,
wdrożenie i rozwój programów recyklingu aluminiowych opakowań zgodnych
z lokalnymi przepisami i praktykami,
rozwój i wzrost biznesu, jednocześnie uwzględniając wartości odpowiedzialności
społecznej, etycznej oraz środowiskowej.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania tworzy ramy do ustanowienia celów jakościowych,
środowiskowych i BHP, wspiera satysfakcje klientów, strategiczny kierunek Grupy CANPACK oraz
zrównoważony rozwój.
Zarząd Grupy CANPACK zapewnia niezbędne zasoby do realizacji Polityki Zintegrowanego
Systemu Zarządzania, dokonuje systematycznych przeglądów skuteczności wdrożonego
zintegrowanego systemu zarządzania i gwarantuje, że Polityka jest zakomunikowana, zrozumiała
i przestrzegana przez wszystkich pracowników i dostępna dla stron zainteresowanych.
Wartości i zobowiązania Grupy CANPACK w zakresie środowiska i BHP są przedstawione w
„Globalnej Polityce Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Grupy CANPACK”.

