WITTUR’s CORPORATE POLICY
Sustainability, Health, Safety, Environment and Quality Policy

Grupa Wittur jest jednym z wiodących producentów komponentów, modułów
i systemów w branży windowej.
Kierując się celem "Advancing the Elevator Industry – Rozwijanie przemysłu
windowego", zespół ekspertów firmy Wittur współpracuje z globalnymi i lokalnymi
partnerami, aby zawsze dostarczać najlepsze rozwiązania dla każdego rodzaju projektu
windy i budować przyszłość branży.
Wiedząc wszystko o wyzwaniach stawianych przez klientów i przekładając tę wiedzę
na praktyczne rozwiązania, inwestując w technologie i innowacje, pracując
z nastawieniem na ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach naszej organizacji,
Wittur usprawnia działanie wind.
Wittur angażuje się w kulturę zrównoważonego rozwoju w całym swoim łańcuchu
wartości: od dostawców, partnerów, pracowników do klientów i pozostałych
zainteresowanych.
Wittur chroni ludzi i środowisko poprzez aktywne zarządzanie wpływem swojej
działalności na ludzi, począwszy od pracowników i obszary, w których działają, oraz
na środowisko.
Wittur dąży do zwiększenia pozytywnego wpływu swojej działalności
na środowisko i społeczeństwo poprzez wyznaczanie "zielonych" celów, które
są podstawą do podejmowania codziennych decyzji oraz zarządzanie wszystkimi
aspektami środowiskowymi związanymi z produktami przez cały cykl
ich użytkowania.
Wittur angażuje swoich dostawców i dąży do stworzenia wartościowego łańcucha
dostaw, koncentrując się na zrównoważonym projektowaniu i ulepszaniu
produktów, upewniając się, że wszyscy nasi partnerzy korzystają z materiałów
nadających się do recyklingu, ograniczają zużycie energii, opierają się
na odnawialnych źródłach energii oraz przestrzegają najwyższych standardów
zdrowotnych, środowiskowych, i BHP.
Wittur przestrzega wszystkich obowiązujących norm prawnych, a także spełnia
wymogi odpowiedzialności za produkt, zasady i procedury firmy oraz przestrzega
obowiązujących przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Wittur zatrudnia najlepszych ludzi w oparciu o kompetencje, świadomość
i motywację; angażuje pracowników poprzez szkolenia i skuteczną komunikację.
Wittur zapewnia szkolenia w zakresie Systemu Zarządzania i przekazuje tę wiedzę
całej
organizacji
oraz
udostępnia
ją
wszystkim
zainteresowanym
współpracownikom.
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Wittur dąży do ciągłego zwiększania zadowolenia klientów i zainteresowanych
stron poprzez wykraczanie poza ich potrzeby, dostarczanie bezpiecznych
produktów i usług o najwyższej jakości, konkurencyjnych cenowo i zgodnych
z normami ochrony środowiska, w uzgodnionych terminach i wg specyfikacji.
Wittur aktywnie działa na rzecz zapobiegania chorobom i urazom w naszych
zakładach poprzez aktywną identyfikację i ograniczanie czynników ryzyka w celu
utrzymania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.
Wittur minimalizuje negatywny wpływ na środowisko wynikający z prowadzonej
działalności
poprzez
ochronę
zasobów
naturalnych,
zapobieganie
zanieczyszczeniom i redukcję odpadów.
Wittur nieustannie doskonali skuteczność swojego systemu zarządzania oraz
ustanawia odpowiednie cele i zadania, aby utrzymać dążenie do osiągnięcia
najlepszej wydajności wśród konkurencji.
Wittur dąży do zagwarantowania wszystkim zainteresowanym ciągłości
działalności poprzez identyfikację działań, od których zależy przetrwanie
organizacji, oraz bycie zawsze przygotowanym i gotowym do skutecznego
stosowania odpowiednich strategii naprawczych i ograniczania ryzyka w razie
potrzeby.
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