
 

                                                                                

                                                                                                    

 

 
Produkujemy cementy najwyższej jakości spełniając oczekiwania klientów krajowych 
i zagranicznych. 
Stosujemy nowoczesne technologie, rozwiązania techniczne i organizacyjne sprzyjające 
strategii rozwoju i doskonalenia. 
Przestrzegamy zasad etyki i kultury przedsiębiorczości, działamy w zgodzie z prawem. 
Bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne postrzegamy jako ważne obszary 
zarządzania, decydujące o ochronie życia i zdrowia zatrudnionych oraz otoczenia. 
Prowadzimy ze społeczeństwem otwarty dialog przekazując mu informacje o efektach naszej 
działalności środowiskowej i wykorzystując w jej kształtowaniu zgłaszane opinie. 
 
Spełniając swoją misję, realizując cele strategiczne Cementownia Warta S.A. deklaruje : 

 zapewniać odpowiednie zasoby i środki na wdrażanie najnowocześniejszych technik 
i technologii poprawiających jakość produktów, jakość badań, bezpieczeństwo i higienę 
pracy oraz ograniczających oddziaływanie na środowisko, 

 identyfikować i spełniać w pełnym zakresie wymagania prawne i wymagania norm 
wdrożonych systemów, 

 szacować ryzyko niespełnienia wymagań prawnych i systemowych, aby efektywnie nim 
zarządzać, eliminować zagrożenia i wykorzystywać szanse, 

 prowadzić laboratoryjne badania jakości tworzące pewność stosowania właściwych 
surowców i dostarczania klientom wyrobów spełniających wymagania normatywne, 

 prowadzić badania środowiskowe pozwalające rzetelnie nadzorować i spełniać 
wymagania prawne, 

 rozpoznawać nowe wymagania klientów i tworzyć możliwości ciągłego wzrostu ich 
satysfakcji, 

 prowadzić racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi uwzględniając zasady 
zrównoważonego  rozwoju, 

 optymalnie wykorzystywać dostępne źródła energii, 

 gospodarować odpadami spełniając wymagania prawne i oczekiwania zainteresowanych 
stron w zakresie tych wymagań, 

 współpracować z dostawcami i klientami w zakresie przestrzegania i doskonalenia 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizowania oddziaływania na środowisko, 

 ciągłe działania celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  świadomości ekologicznej 
oraz tworzenia bezpiecznych warunków pracy jako ważne elementy zarządzania 
i kształtowania  kultury pracy, 

 działania z wykorzystaniem dobrej praktyki profesjonalnej, jej ciągłe doskonalenie w 
oparciu o doświadczenia własne oraz opinie klientów i zainteresowanych stron, 

 wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów, 

 zapewnienie klientom ochrony praw własności i poufnych informacji, 

 rzetelność wykorzystania kompetencji i bezstronność badań jakościowych 
i środowiskowych. 

Gwarancją realizacji niniejszej polityki jest deklarowane wspólne zaangażowanie 
kierownictwa i załogi przy wykorzystaniu i doskonaleniu wdrożonych systemów zarządzania.  
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