POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Jednym z podstawowych celów Firmy Elgór+Hansen S.A. jest stałe doskonalenie swoich
produktów, i usług tak, aby jak najlepiej i jak najszybciej zaspokajać wymagania naszych
klientów. Przy ulepszaniu wyrobów uwzględniamy ich i swoje oddziaływanie na środowisko jak
również dbamy o tworzenie i utrzymanie bezpiecznych
miejsc pracy dla wszystkich
pracowników i współpracowników. Podstawą naszej działalności jest spełnianie wymagań
formalnych i prawnych oraz zapobieganie wszelkim niezgodnościom odnoszącym się do
wyrobów, jak również awariom, wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom
zawodowym. Integralnymi elementami Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Elgór+Hansen S.A są Polityka Różnorodności Grupy Famur, Polityka Zaangażowania
Społecznego Grupy Famur, Polityka Personalna Grupy Famur, Polityka Poszanowania Praw
Człowieka Grupy Famur, Polityka Przeciwdziałania Korupcji Grupy Famur, oraz Polityka
Środowiskowa Grupy Famur.

POLITYKĘ JAKOŚCI, BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZUJEMY POPRZEZ:














systematyczne badanie rynku i pozyskiwanie nowych klientów,
partnerską współpracę z klientami oraz dostawcami o stabilnej jakości,
doskonalenie organizacji zakładu w zakresie optymalizacji kosztów, metod wytwarzania i zarządzania oraz
struktury zatrudnienia,
doskonalenie organizacji zakładu, w tym dążenie do stałej poprawy bezpiecznych i higienicznych metod pracy,
starając się, w miarę możliwości, zminimalizować wpływ na środowisko naturalne m.in. zapobiegając
zanieczyszczeniom,
ciągły wzrost poziomu technicznego oraz niezawodności produkowanych wyrobów przyjaznych środowisku,
zapewnienie niezbędnych środków technicznych, finansowych oraz kompetentnego personelu do realizacji
zamierzonych celów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz ochrony środowiska
naturalnego,
tworzenie wśród pracowników atmosfery wzajemnego zrozumienia i poszanowania, zapewniając im stosowny
współudział zwłaszcza w dziedzinie bhp,
ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu, świadomości zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy
na stanowiskach oraz świadomości środowiskowej,
oszczędne i efektywne zużycie energii, efektywną gospodarkę odpadami i środkami niebezpiecznymi, ograniczenie
emisji substancji szkodliwych do środowiska,
identyfikowanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, analizę przyczyn wypadków
przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, monitorowanie ich stopnia, aby zapobiegać kolejnym zdarzeniom
oraz chorobom zawodowym,
rozwijanie poczucia tożsamości i odpowiedzialności za spółkę,
Wytwarzanie wyrobów spełniających obowiązujące wymagania prawne oraz uwzględniające wymogi ochrony
środowiska i bhp,
Ciągłe monitorowanie i doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą
PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011, PN-EN ISO 14001:2015 , PN-ISO 45001:2018.
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