POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG PN-EN ISO 9001 ORAZ ŚRODOWISKIEM WG PN-EN ISO 14001
PRZEDSIĘBIORSTWA WIKOM – SEAL W KRAKOWIE
Nadrzędnymi celami Przedsiębiorstwa Wikom – Seal są:




zaoferowanie wyrobów o wysokiej jakości, stopniu innowacyjności i dużym udziale postępu naukowotechnicznego, przyjaznych dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw na potrzeby
remontów i odbudowy parku maszynowego;
zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko we wszystkich działaniach organizacji
oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki;
umacnianie pozycji rynkowej jako firmy wiarygodnej, uczciwej, innowacyjnej, przyjaznej dla
środowiska.

Środkami służącymi do realizacji powyższych celów są:


zespół współpracowników, świadomych swojego podmiotowego i niezbędnego udziału we
współtworzeniu zasobów organizacji, stale podnoszący swoje kwalifikacje oraz poziom wiedzy
merytorycznej oraz dot. nowoczesnych standardów pracy i obsługi klienta, jak również angażujący się
w działania na rzecz współistnienia i ochrony środowiska;
 nieustanna innowacyjność w zakresie parku maszynowego, stosowanych technologii
oraz w projektowaniu;
 stale doskonalone metody organizacji (procesy) w oparciu o nowe i bezpieczne rozwiązania,
uwzględniające również kontrolę i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska;
 przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie jakości produkcji oraz ochrony
środowiska;
 stosowanie w produkcji oraz eksploatacji wyłącznie surowców i materiałów o wysokim stopniu
przetworzenia, gwarantujących wysoką jakość wyrobu oraz przyjaznych dla środowiska;
 współdziałanie i utrzymywanie stałego kontaktu z dostawcami i klientami na rzecz ciągłego zapewnienia
oraz podnoszenia jakości wyrobów, surowców i materiałów, a także ze stronami zewnętrznymi
w zakresie wdrażania bezpiecznych i przyjaznych środowisku technologii;,
 stała promocja i propagowanie osiągnięć w zakresie jakości i ochrony środowiska.

W ramach polityki ZSZ organizacja zobowiązuje się do:




doskonalenia systemu zarządzania jakością i środowiskowego, w szczególności w odniesieniu do jego
skuteczności, efektywności i zapobieganiu zagrożeniom;
spełnienia wszelkich mających zastosowanie wymagań związanych z ZSZ;
doskonalenia procesów związanych z regularnym monitorowaniem i dokonywaniem pomiarów
oraz działań, które mają znaczący wpływ na ochronę środowiska poprzez zmniejszanie ilości odpadów
komunalnych i zapobieganie innym zanieczyszczeniom. Organizacja zobowiązuje się również do
spełnienia zgodności z wszelkimi wymaganiami prawnymi dotyczącymi aspektów środowiskowych.

Niniejsza polityka jest jawna i ogólnie dostępna personelowi Przedsiębiorstwa Wikom – Seal
oraz wszystkim stronom zainteresowanym.
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