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Podstawową działalnością Solvay Poland Sp. z o.o. jest produkcja i magazynowanie krzemionki
wysokodyspersyjnej stosowanej m.in. dla branży motoryzacyjnej oraz jako dodatek paszowy.

Jako Dyrektor Zakładu Solvay Poland Sp. z o.o. we Włocławku zobowiązuję się dołożyć wszelkich starań,
aby zapewnić najwyższe standardy jakości produktów, oraz dbać o satysfakcję i zadowolenie naszych
Klientów.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie przed naszą Organizacją stawiają Klienci, zobowiązuję się do:
 zapewnienia bezpiecznych warunków pracy mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz
innych pracowników, celem zapobiegania wypadkom, urazom i chorobom zawodowym,
 przestrzegania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, które obowiązują
Organizację we wszystkich obszarach działalności, wśród nich:
- ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom,
- wytwarzania bezpiecznych i zgodnych z wymaganiami produktów, w tym bezpieczeństwa
specjalistycznych składników paszowych,
- wymagań programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care),
 prowadzenia partnerskiej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej uwzględniającej podstawowe
wartości istotne w Organizacji,
 spełniania wymagań normy ISO 9001, ISO 14001, Europejskiego Kodeksu FAMI-QS oraz
obowiązujących i określonych w Organizacji Procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w kierunku zwiększenia efektywności
realizowanych w Organizacji procesów
 podejmowania niezbędnych działań zapobiegających oszustwom / fałszowaniom,
 skupienia w Organizacji wysokokwalifikowanego zespołu pracowników zainteresowanych jej
sukcesem oraz do systematycznego podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności,
 minimalizacji negatywnego wpływu realizowanych procesów na środowisko naturalne zwłaszcza w
zakresie ilości, wprowadzanych na rynek, opakowań,
 pełnego zaangażowania Zarządu i pracowników Organizacji we wspólnej realizacji niniejszej Polityki.
Oświadczam, że stały nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur ustanowionego Zintegrowanego
Systemu Zarządzania oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do realizacji powyższej Polityki
uznaję za swój podstawowy cel.
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