
  

UUnnaauutthhoorriizzeedd  pprriinnttiinngg,,  ccooppyyiinngg,,  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhiiss  ddooccuummeenntt  iiss  pprroohhiibbiitteedd  wwiitthhoouutt  tthhee  aapppprroovvaall    

ooff  tthhee  IIMMSS  CCoooorrddiinnaattoorr  EElliixxiirr  ZZoorrkkaa  ddoooo  ŠŠaabbaacc  

  

    

  
 

EElliixxiirr  ZZoorrkkaa  ddoooo  ŠŠaabbaacc  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ooff  mmiinneerraall  ffeerrttiilliizzeerrss  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  pprriimmaarryy  ppllaanntt  pprroodduuccttiioonn..  

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  vviissiioonn  aanndd  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  ccoommppaannyy,,  bbuussiinneessss  ssuucccceessss  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  hhiigghh  pprrooffeessssiioonnaalliissmm  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  

iittss  pprroodduuccttss,,  aass  wweellll  aass  oonn  tthhee  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  bbootthh  wwiitthh  ssuubbccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  ssuupppplliieerrss,,  aanndd  wwiitthh  ccuussttoommeerrss,,  eenndd  uusseerrss  aanndd  ootthheerr  

ssttaakkeehhoollddeerrss,,  aallll  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssaattiissffyy  tthheeiirr  ddeemmaannddss  aanndd  nneeeeddss  ffrroomm  tthhee  ddoommaaiinn  ooff  bbuussiinneessss  ooff  EElliixxiirr  ZZoorrkkaa  ddoooo  ŠŠaabbaacc..  

  

  

TToopp  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  EElliixxiirr  ZZoorrkkaa  ddoooo  ŠŠaabbaacc  sshhoowwss  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt,,  aanndd  bbeeaarrss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  

iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  iinntteeggrraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  iinntteeggrraatteedd  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  tthhrroouugghh::  

••  mmeeeettiinngg  aallll  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  bbeenneeffiicciiaarriieess  aanndd  ootthheerr  rreelleevvaanntt  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  

••  ccoonnssttaanntt  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ppeerrcceeiivviinngg  bbuussiinneessss  rriisskkss  aanndd  ooppppoorrttuunniittiieess,,  

••  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  tthhee  ttoopp  mmaannaaggeemmeenntt::  aapppplliiccaattiioonn  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  sskkiillllss,,  ccoommmmiittmmeenntt  aanndd  aaccttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  aallll  pprroocceesssseess  

ooff  tthhee  iinntteeggrraatteedd  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm;;  

••  ffuullll  aanndd  ttiimmeellyy  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  llaawwss,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss,,  

••  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  ssyysstteemm,,  eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn,,  ooccccuuppaattiioonnaall  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy,,  ssoocciiaall  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  pprreevveennttiivvee  mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  iinntteeggrraatteedd  mmaannaaggeemmeenntt  

ssyysstteemm,,  

••  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  IIMMSS,,    

••  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  rriisskkss  aanndd  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhaatt  mmaayy  hhaavvee  aann  iimmppaacctt  oonn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn''ss  ooppeerraattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  rriisskk--bbaasseedd  

ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg;;  

••  pprroovviissiioonn  ooff  pprrooffeessssiioonnaall,,  hhiigghh--qquuaalliittyy  aanndd  ccrreeaattiivvee  ssttaaffff  aanndd  iinncclluussiioonn  ooff  aallll  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  mmaaiinntteennaannccee  

aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  iinntteeggrraatteedd  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm,,  

••  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  kknnoowwlleeddggee,,  sskkiillllss,,  ccoommppeetteennccee  aanndd  aawwaarreenneessss  ooff  eemmppllooyyeeeess  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  iinntteeggrraatteedd  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm,,  

••  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprroocceessss--bbaasseedd  aapppprrooaacchh  aanndd  rriisskk--bbaasseedd  tthhiinnkkiinngg,,  

••  aappppllyyiinngg  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  aallll  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleevveellss  iinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  

••  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  bbaasseedd  oonn  ffaaccttss;;  

••  ppaarrttnneerr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  ccuussttoommeerrss,,  ssuupppplliieerrss  aanndd  oouuttssoouurrcciinngg  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  eessttaabblliisshhiinngg,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  tthhee  

iinntteeggrraatteedd  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm,,  aass  wweellll  aass  mmeeeettiinngg  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss;;  

••  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  mmuuttuuaallllyy  bbeenneeffiicciiaall  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss;;  

••  pprroovviiddiinngg  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  aann  iinntteeggrraatteedd  

mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm,,  

••  eexxppaannssiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  ccaappaacciittiieess,,  aanndd  aassssoorrttmmeenntt  ooff  pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  tthhrroouugghh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

nneeww  pprroodduuccttss,,  mmeetthhooddss,,  tteecchhnniiqquueess  aanndd  pprroocceesssseess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppoosstt--ssaalleess  aaccttiivviittiieess;;  

••  ccoosstt  ooppttiimmiizzaattiioonn;;    

••  rreetteennttiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  mmaarrkkeettss  aanndd  ccoonnqquueesstt  ooff  nneeww  oonneess,,  

••  eennssuurriinngg  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  oonn  tthhee  ddoommeessttiicc  aanndd  ffoorreeiiggnn  mmaarrkkeettss,,  

••  iimmpprroovviinngg  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  hheeaalltthh  ooff  eemmppllooyyeeeess,,  aass  wweellll  aass  lliivviinngg  aanndd  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt..  

  

TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aallll  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  EElliixxiirr  ZZoorrkkaa  ddoooo  ŠŠaabbaacc  sshhaallll  eessttaabblliisshh  tthhee  hhaarrmmoonnyy  bbeettwweeeenn  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  

ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  ssttaakkeehhoollddeerrss  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ddaaiillyy  aaccttiivviittiieess,,  mmaannaaggiinngg  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  

iinntteeggrraatteedd  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  IISSOO  99000011::  22001155,,  IISSOO  1144000011::  22001155  aanndd  OOHHSSAASS  1188000011::  22000077  

aanndd  mmeeeettiinngg  tthhee  sseett  ggooaallss,,  iinn  aann  eeffffeeccttiivvee  wwaayy.. 

  

  

TThhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  ggooaallss  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhiiss  PPoolliiccyy  iiss  aa  ppeerrmmaanneenntt  ttaasskk  ooff  aallll  eemmppllooyyeeeess    

iinn  tthhee  ccoommppaannyy  EElliixxiirr  ZZoorrkkaa  ddoooo  ŠŠaabbaacc  

  

  

IInn  ŠŠaabbaacc,,  oonn  1155  JJuullyy  22001188                                                                            

  

    KK..00000000..IIMMSS..0011              

IINNTTEEGGRRAATTEEDD  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSYYSSTTEEMM  PPOOLLIICCYY  
((PPoolliiccyy  oonn  qquuaalliittyy,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ppoorrtteeccttiioonn,,    

ooccccuuppaattiioonnaall  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy))  

  

DDiirreekkttoorr  ooff  EElliixxiirr  ZZoorrkkaa  

  

IIssssuuee::0033  


