POLITYKA
PROGRAMU „OPIEKA NAD PRODUKTEM DLA NAWOZÓW”
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.
Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom społecznym w zakresie oferowania naszym
Klientom bezpiecznych, najwyższej jakości oraz efektywnych w stosowaniu produktów nawozowych,
podejmujemy działania zmierzające do wdrożenia i utrzymania Programu „Opieka nad Produktem”.
Grupa Azoty
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
zobowiązuje się do:
•

•

•

•

aktywnego promowania
i ciągłego ulepszania Programu
Opieki
nad
Produktem,
podejmowania działań zgodnie
z kluczowymi wartościami
stowarzyszenia
Fertilizers
Europe oraz zapewnienia
zgodności ze Standardem
Opieki nad Produktem,
przyjęcia odpowiedzialności
za produkt w całym cyklu
życia od surowców poprzez
etap wytwarzania po końcowe
zastosowanie w aspekcie
bezpieczeństwa, zdrowia
i ochrony środowiska,
spełniania wymagań prawnych
i jakościowych odnoszących się
do produktów nawozowych,
realizacji zasad Programu
„Odpowiedzialność i Troska”®
i zrównoważonego działania
w sprawach ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa i ochrony
środowiska.

Przyjęte zobowiązania realizujemy poprzez:
•

zaangażowanie kierownictwa oraz każdego pracownika,

•

stosowanie najlepszych dostępnych praktyk i technologii dla osiągnięcia
trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz minimalizacji zagrożeń,

•

spełnianie wymagań prawnych oraz standardów rekomendowanych
przez stowarzyszenie Fertilizers Europe,

•

doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (system zarządzania
jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska) oraz Ramowego
Systemu Zarządzania Responsible Care®,

•

podnoszenie kompetencji pracowników zaangażowanych w Program
Opieki nad Produktem,

•

zapewnienie dostępu do specjalistycznych informacji oraz doradztwa
dla klientów, dystrybutorów, dostawców, przewoźników oraz rolników/
użytkowników produktów,

•

współpracę i budowanie partnerstwa z klientami, dostawcami,
przewoźnikami, dystrybutorami, rolnikami, władzami lokalnymi oraz
skuteczną komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,

•

reagowanie/odpowiadanie na potrzeby rolnictwa i społeczeństwa przez
zapewnienie niezawodnej i konkurencyjnej podaży wysokiej jakości
nawozów,

•

dążenie do poprawy aspektów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia
i środowiska naturalnego oraz zabezpieczeń związanych z produkcją,
magazynowaniem, dystrybucją i używaniem nawozów,

•

zapewnienie zasobów i środków do utrzymania i doskonalenia systemu
Programu Opieki nad Produktem dla nawozów.
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