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ZINTEGROWANA POLITYKA PMC HYDRAULIKA
Głównymi celami Zintegrowanej Polityki – jakości i środowiska - realizowanej przez
kierownictwo PMC HYDRAULIKA są:
- wykonywanie zawartych umów zgodnie z wymogami klientów i w wymaganym
terminie,
- osiągnięcie europejskiego poziomu jakości wyrobów,
- wychodzenie naprzeciw i zaspakajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych
klientów w zakresie oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę
pracy zatrudnianych pracowników.
Ponadto kierownictwo co roku stawia przed sobą i pracownikami nowe cele z zakresu jakości
i środowiska.
Zobowiązujemy się do zapewnienia wysokiego poziomu działań podejmowanych zarówno
przez naszych pracowników jak i firmę, co jest niezbędne do realizacji przyjętej Zintegrowanej
Polityki. Deklarujemy ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i .
zobowiązujemy się do przestrzegania i realizacji wymagań prawnych i innych dotyczących
zintegrowanego systemu.
Firma PMC HYDRAULIKA zapewnia infrastrukturę niezbędną do realizacji zadań, dba o
doskonalenie umiejętności zawodowych, kwalifikacje oraz świadomość środowiskową swoich
pracowników, dąży do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarcza
właściwe środki dla ciągłego doskonalenia procesów w celu zwiększenia zadowolenia
naszych klientów i ochrony środowiska.
Kierownictwo poprzez realizację zintegrowanej polityki zobowiązuje się do:
•
•
•
•
•
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•
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•

ciągłego doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
ustalania i oceny wyznaczonych celów jakości i celów i zadań środowiskowych i
ustanawianie nowych, podczas przeglądów wykonywanych przez kierownictwo,
skutecznej realizacji ustaleń z przeglądu wykonywanego przez kierownictwo,
okresowego przeglądu Zintegrowanej Polityki oraz celów jakości i środowiskowych pod
względem ich aktualności, przydatności i adekwatności,
dostarczania wyrobów zawsze zgodnych z wymaganiem klienta,
przestrzegania i realizacji wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów
prawnych dotyczących firmy oraz systemów: jakości, ochrony środowiska oraz bhp,
zapobieganie występowaniu nieprawidłowości, niezgodności i awarii środowiskowych w
procesach mających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług i środowisko,
zapobiegania i ograniczania wytwarzania zanieczyszczeń,
zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia zintegrowanej polityki,
kształtowanie świadomości personelu o potrzebie realizacji Zintegrowanej Polityki
ukierunkowanej na spełnianie wymagań klienta, wymagań ustawowych i przepisów
prawnych,
promowania świadomości jakościowej i proekologicznej na poszczególnych szczeblach
organizacyjnych firmy oraz podwyższania kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

Potwierdzeniem wprowadzenia w życie deklarowanej Zintegrowanej Polityki jest
ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie w PMC HYDRAULIKA Zintegrowanego Systemu
Zarządzania, który spełnia wymogi określone w normie ISO 9001:2008 i ISO
14001:2004.
Powyższa polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy i jest dla nich
dostępna.
Dyrektor Zakładu
Piotr Bloch

