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IP13.1 Quality Policy Statement

Crossland Tankers Ltd (CTL) manufacture, refurbish and repair road tankers for the chemical, bitumen, waste, milk & food
industries. CTL are committed to operating a Quality Management System (QMS) that exceeds the requirements of ISO
9001:2015. The QMS aids the design, manufacture and delivery of CTL road tankers in compliance with all legal, statutory,
regulatory or other requirements to ensure we meet our customer requirements and exceed their expectations.
CTL are committed to delivering the highest quality bespoke road tankers to achieve continued customer satisfaction. To
achieve this, Management at CTL will continue to:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Determine external and internal issues that are relevant to CTL purpose and strategic direction and that affect our ability
to achieve the intended outcomes of the QMS.
Determine interested parties, their relevant needs and expectations and compliance obligations that are relevant to the
QMS.
Communicate with customers when determining requirements for products and services and review.
Plan, implement, control and maintain processes needed to meet our QMS requirements for the provision of products
and services and strive to continually improve the QMS.
Demonstrate leadership and commitment to the QMS and customer focus.
Establish quality objectives and targets that are specific, measurable, achievable, realistic and timely taking into
consideration applicable requirements and ensuring they are relevant to our conformity of products and services to aid
the continual improvement of the QMS and enhance customer satisfaction, monitor these and communicate and update
as appropriate.
Determine risks and opportunities and take actions to address them to give assurance that the QMS can achieve its
intended outcomes, enhance desirable effects, prevent or reduce undesired effects and achieve continual improvement.
Determine and provide resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual
improvement of the QMS.
Source and utilise externally provided processes, products and services that conform to requirements and evaluate,
select and monitor performance of external providers to ensure consistent delivery of conforming products and services.
Determine competence of workers that affect the performance and effectiveness of the QMS, ensure all workers are
competent on the basis of appropriate education, training or experience, determine the training needs associated with our
QMS and take actions to acquire the necessary competence (information, instruction, training and supervision) and
evaluate the effectiveness of the actions taken.
Determine internal and external communications relevant to the QMS.
Define clear roles, responsibilities and authorities and ensure these are communicated and understood.
Monitor, measure, analyse and evaluate performance and the effectiveness of the QMS.
Conduct internal audits to determine conformity of the QMS and ensure it remains effective.
Review the QMS to ensure its continuing suitability, adequacy, effectiveness and alignment with the strategic direction of
CTL.
Identify and control non-conforming outputs and determine and select opportunities for improvement to prevent
unintended use or delivery of products and services, to meet customer requirements, enhance customer satisfaction and
continually improve the suitability, adequacy and effectiveness of the QMS.
Comply with all legal, statutory, regulatory or other requirements applicable to our products and services and respond to
changing requirements/ conditions.
Retain all documented information necessary for the effectiveness of the QMS.
Implement and maintain/ review this quality policy statement, ensure all workers are aware of the quality policy statement
and that it is available to all relevant interested parties at all times. Communicate the quality policy statement and ensure
it is understood and applied within CTL.
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IP13.1 Quality Policy Statement

Crossland Tankers Ltd (CTL) produkuje, odnawia i naprawia cysterny drogowe dla przemysłu chemicznego, bitumicznego,
odpadów, przemysłu mleczarskiego i spożywczego. Firma CTL zobowiązuje się do stosowania Systemu Zarządzania
Jakością (QMS), który przekracza wymagania normy ISO 9001:2015. QMS wspomaga projektowanie, produkcję i dostawę
cystern samochodowych CTL zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi, ustawowymi, regulacyjnymi lub innymi, aby
zapewnić, że spełniamy wymagania naszych klientów i przekraczamy ich oczekiwania.
CTL zobowiązuje się do dostarczania najwyższej jakości cystern drogowych na zamówienie, aby zapewnić stałą satysfakcję
klientów. Aby to osiągnąć, Zarząd CTL będzie nadal:
▪
▪
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▪
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▪

▪
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▪

▪
▪
▪

Określać zewnętrzne i wewnętrzne problemy istotne dla celu CTL i kierunku strategicznego oraz które wpływają na naszą
zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników QMS.
Określać zainteresowane strony, ich odpowiednie potrzeby i oczekiwania oraz zobowiązania dotyczące zgodności, które
są istotne dla QMS.
Komunikować się z klientami podczas określania wymagań dotyczących produktów i usług oraz przeglądu.
Planować, wdrażać, kontrolować i utrzymywać procesy niezbędne do spełnienia naszych wymagań QMS w zakresie
dostarczania produktów i usług oraz dążenia do ciągłego doskonalenia QMS.
Wykazać przywództwo i zaangażowanie w QMS i ukierunkowanie na klienta.
Ustalać cele jakościowe, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe, biorąc pod uwagę
obowiązujące wymagania i zapewniając, że są one istotne dla naszej zgodności produktów i usług, aby pomóc w ciągłym
doskonaleniu QMS i zwiększaniu zadowolenia klienta, monitorować, komunikować i aktualizować w razie potrzeby.
Określać ryzyka i szanse oraz podejmować działania w celu ich rozwiązania, aby zapewnić, że QMS może osiągnąć
zamierzone wyniki, wzmocnić pożądane efekty, zapobiec niepożądanym skutkom lub je zredukować i osiągnąć ciągłe
doskonalenie.
Określać i zapewniać zasoby potrzebne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia QMS.
Pozyskiwać i wykorzystywać zewnętrznie dostarczane procesy, produkty i usługi, które są zgodne z wymaganiami oraz
oceniać, wybierać i monitorować wydajność dostawców zewnętrznych w celu zapewnienia spójnego dostarczania
zgodnych produktów i usług.
Określać kompetencje pracowników, które mają wpływ na wydajność i skuteczność QMS, upewniać się, że wszyscy
pracownicy są kompetentni na podstawie odpowiedniego wykształcenia, szkolenia lub doświadczenia, określać potrzeby
szkoleniowe związane z naszym QMS i podejmować działania w celu zdobycia niezbędnych kompetencji (informacje,
instruktaż, szkolenie i nadzór) oraz oceniać skuteczność podjętych działań.
Określać komunikację wewnętrzną i zewnętrzną związaną z QMS.
Określać jasno role, obowiązki i uprawnienia oraz upewniać się, że są one przekazywane i rozumiane.
Monitorować, mierzyć, analizować i oceniać wydajność i skuteczność QMS.
Przeprowadzać audyty wewnętrzne w celu określenia zgodności QMS i zapewniać jego skuteczności.
Dokonać przeglądu QMS, aby zapewnić jego ciągłą przydatność, adekwatność, skuteczność i zgodność ze
strategicznym kierunkiem CTL.
Identyfikować i kontrolować niezgodne wynik oraz określać i wybierać możliwości ulepszeń, aby zapobiec
niezamierzonemu użyciu lub dostawie produktów i usług, spełnić wymagania klienta, zwiększyć satysfakcję klienta i stale
poprawiać przydatność, adekwatność i skuteczność QMS.
Przestrzegać wszystkich wymogów prawnych, ustawowych, regulacyjnych lub innych mających zastosowanie do
naszych produktów i usług oraz reagować na zmieniające się wymagania/warunki.
Przechować wszystkie udokumentowane informacje niezbędne dla skuteczności QMS.
Wdrażać i utrzymywać/przeglądać niniejszą deklarację polityki jakości, upewnij się, że wszyscy pracownicy są świadomi
deklaracji polityki jakości i że jest ona stale dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. Przekaż deklarację polityki
jakości i upewnij się, że jest zrozumiała i stosowana w CTL.
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