Wieliczka, 16 maja 2016 r.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania firmy Elsta Sp. z o.o.

Celem działania Elsty jest realizacja kompleksowych usług w dziedzinie specjalistycznej
elektryfikacji obiektów przemysłowych, w tym projektowanie, programowanie, produkcja i dostarczanie
urządzeń oraz instalacji elektrycznych, realizowanych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne.
Elsta działa w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez świadome i odpowiednie relacje
pomiędzy wzrostem dochodów, dbałością o środowisko oraz zdrowiem i bezpieczeństwem
pracowników i klientów.
Naszą politykę realizujemy poprzez:


utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN
ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, kładąc nacisk na jego
utrzymywanie, efektywność i analizę,



ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu podnoszenia skuteczności
systemu zarządzania jakością, zwiększenia stabilności finansowej firmy, zapobiegania
zanieczyszczeniom oraz podnoszenia wyników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy,



współpracę z klientami ukierunkowaną na rozpoznawanie ich potrzeb, staranne identyfikowanie
wymagań oraz określenie ryzyk i szans jakie daje projekt,



zapewnienie właściwych zasobów oraz infrastruktury dla osiągnięcia zgodności świadczonych
usług z oczekiwaniami klientów,



ciągłe dostosowywanie organizacji do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz rosnących
oczekiwań ze strony Klientów/Partnerów,



wdrażanie nowych technologii oraz unowocześnianie procesów technologicznych stosowanych
w naszej działalności oraz racjonalne użytkowanie surowców oraz materiałów,



systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, tak aby działania mające wpływ na
jakość produkowanych urządzeń i wykonywanych usług, były świadome i odpowiedzialne,



uwzględnianie roli wszystkich pracowników oraz angażowanie ich do bieżącej działalności
operacyjnej firmy, realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizacji,
tam gdzie to ma zastosowanie, z korzystania z zasobów środowiska,



zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie
wypadkowym. Ciągłe dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno
w trakcie realizacji projektów oraz w siedzibie firmy,



ciągłe dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w trakcie realizacji
projektów oraz w siedzibie firmy,



ciągłe spełnianie wymagań przepisów prawnych, unormowań i innych wymogów formalnych
dotyczących działań prowadzonych przez Elsta Sp. z o.o.,



prowadzenie gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich uciążliwości dla środowiska
i ograniczanie ilości powstających odpadów,



ciągłe reagowanie na awarie środowiskowe i ich minimalizacja,



współpracę z dostawcami i podwykonawcami dbającymi o środowisko naturalne.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi podstawę do formułowania celów
jakościowych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy dla procesów oraz działań komórek
organizacyjnych. Prezes Zarządu zobowiązuje się do ciągłego zwiększania stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz do aktualizowania aspektów środowiskowych.
Prezes Zarządu stwierdza, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zakomunikowana,
zrozumiała i wdrożona oraz, że są zapewnione środki do jej realizacji tak, aby wszyscy pracownicy mogli
się w pełni angażować w osiąganie wyznaczonych celów.
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