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Strona:  1/1

Powiązanie z normą ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO/TS 22163:2017

Punkt normy 6.2 6.2 6.2

Lokalizacja Stanowice Jelcz-Laskowice x

Kierownictwo Firmy uznaje, że celem istnienia Firmy jest :

• Spełnienie  wymagań  oraz  potrzeb  Klienta  i  innych  stron  zainteresowanych  poprzez 

dostarczanie  bezpiecznych  i  wolnych  od  wad  wyrobów,  polepszenie  komunikacji 

zewnętrznej i wewnętrznej oraz rozwój kompetencji pracowników;

• Osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku wyrobów kompozytowych i termoformowanych; 

• Obniżenie  kosztów  produkcji  z  jednoczesną  minimalizacją  reklamacji  i  ciągłym 

doskonaleniem jakości wyrobów. 

• Doskonalenie procesów związanych z bezpieczeństwem. 

Prezes  Zarządu  firmy  „KOMPOZYTY Sp.  z  o.o.”  dąży,  aby  powyższe  cele  działania  Firmy 

realizowała cała załoga poprzez:

• Ciągłe doskonalenie procesu zarządzania projektami i usprawnianie kanałów komunikacji;

• Ciągłe doskonalenie procesu kontroli jakości wyrobu;

• Wprowadzenie nowych technologii oraz rozszerzenie asortymentu produktów;

• Pozyskanie  nowych  Klientów  korporacyjnych  (dywersyfikacja  Klientów)  oraz  udział  

w nowych projektach;

• Optymalizację procesów produkcji;

• Efektywne  zarządzanie  zasobami  (ludzie,  maszyny,  środowisko)  w  tym  zapobieganie 

awariom;

• Realizację wyrobów w oparciu o obowiązujące normy i przepisy prawne;

• Minimalizację oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko;

• Dopilnowanie,  by  bezpieczeństwo  było  pierwszą  odpowiedzialnością  wszystkich 

kierowników.

Stanowice, 20.04.2018              Prezes Zarządu              

...........................................................
Adam Kurowski              
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POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
BIZNESEM, JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM
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Powiązanie z normą ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO TS 22163:2017

Punkt normy 5.2 5.2 5.2

Lokalizacja Stanowice Jelcz-Laskowice x

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
BIZNESEM, JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

Kierownictwo  Firmy  uznaje,  że  nadrzędnym  celem  istnienia  Firmy  jest  jej  ciągły  rozwój,  przynoszący  zyski,  

satysfakcje,  szacunek i  zaufanie:  klientów, pracowników, współpracowników oraz innych osób z otoczenia  Firmy.

 Cel ten przekłada się w prosty sposób na politykę przedsiębiorstwa, którą można ująć w sformułowaniach:

• wykonujemy tylko to, co jesteśmy w stanie wykonać solidnie; zgodnie z wymaganiami Klienta;

• korzystamy z wysokiej jakości materiałów, podzespołów i najnowszej dostępnej technologii;

• staramy się dokładnie zrozumieć i spełniać oczekiwania Klienta, na czas wykonać i dostarczyć wyroby do 

miejsca odbioru;

• zwiększamy  wartość  sprzedawanych  wyrobów  i  świadczonych  usług,  pomnażamy  majątek  firmy  oraz 

poprawiamy jej wizerunek;

• doskonalimy nasze umiejętności, wiedzę, organizację, przepływ informacji, wydajność pracy i zapobiegamy 

awariom i zdarzeniom niekorzystnym;

• dążymy do zapewnienia wzrostu wynagrodzeń i pogłębiamy świadomość ekologiczną załogi;

• monitorujemy rynek w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz działania konkurencji;

• budujemy  partnerskie  relacje  z  klientami,  konkurencją  i  dostawcami  przy  jednoczesnym  egzekwowaniu 

wzajemnych zobowiązań;

• systematycznie  ograniczamy  szkodliwy  wpływ  na  środowisko, zapobiegamy  zanieczyszczeniom  poprzez: 

stosowanie  nowoczesnych  technologii,  oszczędzanie  zasobów naturalnych,  zabezpieczanie  się  i  skuteczne 

reagowanie w sytuacjach awarii i zagrożeń, dążymy do skutecznego zapobiegania wypadkom przy pracy przy 

równoczesnym spełnianiu wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska,  bezpieczeństwa i  higieny 

pracy oraz innych wymagań, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
Kierownictwo  Firmy  biorąc  odpowiedzialność  za  zdrowie  i  bezpieczeństwo  zarówno  pracowników,  klientów jak  

i przyszłych użytkowników wyrobów, zobowiązuje się do:

• przyjmowania  i  realizowania  tylko  tych  zleceń,  które  jest  wstanie  wykonać  w  zgodzie

z wymaganiami klienta jak i wymaganiami obowiązującego prawa.

• odmowy  wykonania  zleceń  w  których  spełnienie  wymagań  klienta  lub  uwarunkowań  jakościowych  lub 

prawnych jest niewykonalne – o niemożliwości spełnienia wymagań informowany jest Klient,

• wykonywania bezpiecznych produktów; nasze wyroby spełniają odpowiednie normy w zakresie niepalności 

materiału;  nie  stosujemy  materiałów  zawierających  substancje  niebezpieczne  wyszczególnione  na  listach 

substancji zakazanych;

• zorganizowania bezpiecznych warunków pracy;

• doskonalenia procesu identyfikowania, zapobiegania, ograniczania zagrożeń na stanowiskach pracy;

• zapobiegania urazom i wypadkom oraz zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym;

• podnoszenia świadomości pracowników, dotyczącej ich wpływu na bezpieczeństwo techniczne wyrobów

Prezes Zarządu firmy „KOMPOZYTY Sp. z o.o.” dąży, aby powyższe polityki działania Firmy przełożone na cele,  

realizowała cała załoga. Prezes Firmy potwierdza ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i  

środowiskiem zgodnie z wymaganiami norm: PN – EN - ISO 9001: 2015 oraz PN - EN ISO 14001:2015 oraz standardu  

ISO TS 22163:2017

Stanowice, 22.10.2018              Prezes Zarządu              

Adam Kurowski              
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