Załącznik 2 do Księgi ZSZ

POLITYKA
JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PRACY
W PLUM SP. Z O.O.
PLUM Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo rodzinne osiąga znaczną przewagę konkurencyjną
w budowaniu własnego potencjału innowacyjnego. Polityka Firmy skupia się na efektywnym
sterowaniu jakością, środowiskiem i BHP w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania,
zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO/IEC 80079-34:2011, ISO 14001:2015,
BS OHSAS 18001:2007, postanowieniami dyrektyw europejskich: ATEX, MID, LVD, EMC i
RED oraz przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92/2004, poz. 881, z późn. zm.).
Misja – po co istniejemy?
Wdrażanie innowacji produktowych popartych badaniami.
Wizja – dokąd chcemy zmierzać?
Plum liderem w branży elektroniki.
JAKOŚĆ
W centrum naszych zainteresowań znajduje się Klient i jego potrzeby. Poprzez stały kontakt
ze światem nauki tworzymy rozwiązania, ustanawiając nowe standardy jakości urządzeń.
Stale podnosimy efektywność procesów projektowania i produkcji, aby możliwe było szybkie
reagowanie na zmieniające się wymagania rynku.
ŚRODOWISKO
Wysoka świadomość ekologiczna inspiruje nas do tworzenia produktów konkurencyjnych
pod względem nieszkodliwego oddziaływania na środowisko. Monitoring i sterowanie
zużyciem wody oraz paliw za pomocą urządzeń produkcji Plum Sp. z o.o., zapewnia
wykrywanie ubytków i przyczynia się do minimalizacji wpływu użytkowników na przyrodę.
Nasze starania intensyfikujemy również w kierunku racjonalnej gospodarki odpadami
i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, osiągając w ten sposób korzyści
biznesowe oraz ograniczając oddziaływanie na otoczenie. W ramach przyjętej filozofii
ekoprodukcji, istniejąca koncepcja rozwoju zakłada wykorzystanie lokalnych, odnawialnych
źródeł energii.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Zasadnicze znaczenie ma dla nas troska o bezpieczeństwo Pracowników, Klientów oraz
Podwykonawców. Nasze wysiłki koncentrujemy w kierunku: unowocześniania i utrzymania
infrastruktury firmy, minimalizowania ryzyka związanego z występującymi zagrożeniami,
zapobiegania urazom i chorobom zawodowym oraz organizowania pracownikom szkoleń na
wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Oświadczamy, że wszelkie działania na rzecz utrzymania jakości, środowiska i bhp
będziemy realizować w zgodzie z istniejącymi przepisami prawnymi oraz innymi
wymaganiami, uznanymi przez organizację za istotne. Deklarujemy gotowość do ciągłego
doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania poprzez dokonywanie
okresowej oceny efektów i aktualizację stawianych zadań. Jednocześnie pragniemy, aby
przyjęte przez firmę Plum Sp. z o.o. wartości i zobowiązania były respektowane przez osoby
pracujące pod nadzorem organizacji, w tym dostawców zewnętrznych oraz podwykonawców.
Najwyższe kierownictwo PLUM Sp. z o.o. przyjmuje odpowiedzialność za realizację
niniejszej polityki oraz deklaruje dostarczenie do tego celu wymaganych zasobów.
Ignatki, 2018-03-14

podpisano w imieniu zarządu firmy Plum Sp. z o.o.:

Michał Szumski, Członek Zarządu
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