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Polityka firmy 

• Franz Morat Group jest certyfikowana zgodnie z IATF 16949 i działa jako "funkcja zdalna" dla 
wszystkich lokalizacji. 

• Najwyższe kierownictwo zobowiązuje wszystkie lokalizacje do działania zgodnie z niniejszą polityką 
firmy. 

• System zarządzania oparty jest na wymaganiach norm DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN 
EN ISO 50001 oraz IATF 16949. 

• Zakres certyfikacji może się różnić w zależności od lokalizacji. 

• Jakość, to spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Naszym celem jest zadowolenie klienta, 
które osiągamy poprzez jakość naszych produktów i usług przy jednoczesnej dbałości o środowisko 
naturalne. 

• Ochrona środowiska i efektywność energetyczna są dla nas równie ważne jak inne strategiczne cele 
firmy. W ten sposób dążymy do pogodzenia ekonomii i ekologii. Nasz system zarządzania jakością, 
środowiskiem i energią ma za zadanie pomóc w przekształceniu działań na rzecz ochrony 
środowiska i efektywności energetycznej w sukces biznesowy, który zapewni realizację wszystkich 
celów przedsiębiorstwa. 

• Wprowadzanie w życie zasad jakości i ochrony środowiska oraz poprawa wydajności energetycznej 
jest obowiązkiem każdego pracownika i wynikiem współpracy wszystkich. Każdy pracownik, aż po 
Zarząd, ponosi za to odpowiedzialność w swoim obszarze pracy. Dzięki uwadze, odpowiedzialnemu 
myśleniu i ostrożnemu działaniu, każdy pracownik pomaga unikać błędów oraz możliwie wcześnie 
identyfikować i eliminować ich przyczyny. 

• Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy są podstawą do osiągnięcia naszych celów. 
Zapewnienie jakości, ochrona środowiska i oszczędność energii muszą być traktowane jako 
nieodzowny element świadomości każdego z nas. Dlatego też zapewniamy odpowiedni personel i 
środki materialne na szkolenia i dokształcanie.  

• Ochrona środowiska zaczyna się już w momencie opracowywania nowych produktów i metod 
produkcji. Celem jest ekonomiczne wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w celu 
osiągnięcia najwyższej jakości i minimalnego obciążenia środowiska naturalnego poprzez zużycie 
surowców i energii, jak również przez odpady, ścieki, spaliny i hałas. 

• Przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych uważamy za oczywisty obowiązek. Ponadto 
chcemy stale poprawiać jakość, wydajność, efektywność energetyczną i ochronę środowiska, a w 
dłuższej perspektywie zmniejszać zużycie energii.. 

• Chcemy na partnerskich zasadach zaangażować dostawców i partnerów biznesowych w realizację 
naszych celów w zakresie poprawy jakości i zmniejszenia wpływu na środowisko. Ogólnie rzecz 
biorąc, już przy zakupie produktów i usług będziemy, jeśli to tylko możliwe, preferować te, które 
umożliwiają nam poprawę wydajności energetycznej. 

• Realizację naszych celów jakościowych, środowiskowych i energetycznych, skuteczność naszego 
systemu zarządzania jakością, środowiskiem i energią, przestrzeganie przepisów prawnych oraz 
wpływ na środowisko i zużycie energii, sprawdzamy za pomocą regularnych audytów wewnętrznych. 
W razie potrzeby wdrożymy działania poprawiające. Zobowiązujemy się do zapewnienia 
niezbędnych informacji i zasobów, aby zapewnić osiągnięcie celów. 

• Chcemy w otwartym dialogu informować opinię publiczną, klientów i władze o naszym systemie 
zarządzania jakością, środowiskiem i energią. Ma to na celu przyspieszenie naszych działań w 
zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i energią. 



Polityka firmy 
  

 

Datum/Freigabe:  29.01.2021 / Balkis Polityka firmy_PL.docx Seite 2 von 3 

   

 

• Nasi akcjonariusze oczekują osiągnięcia trwałej rentowności sprzedaży. Aby to zrealizować, należy 
zapewnić zorientowane na przyszłość zarządzanie przedsiębiorstwem, prowadzące do stałego, 
dalszego rozwoju.  
 

Deklaracja kierownictwa firmy dotycząca polityki jakości, środowiskowej i 
energetycznej 
 
Zobowiązanie 
Zarząd zobowiązuje siebie i wszystkich pracowników do aktywnego stosowania i ciągłego doskonalenia 
ustalonej organizacji. 
Kierownictwo informuje pracowników o istniejących wymaganiach naszych klientów i ustawodawcy. 
Zapewnia ono zasoby niezbędne do stosowania systemu. Przeprowadza regularne oceny skuteczności 
systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz  systemu zarządzania energią. 

 
Wiążący charakter 
Wszystkie ustalenia zawarte w podręczniku zarządzania jakością, środowiskiem i energią oraz w 
wymienionych odpowiednich dokumentach są wiążącymi instrukcjami. 

 

Odpowiedzialni  pracownicy 
Nie chcemy twardej " służby według przepisów", ale myślących pracowników, którzy stosują się do 
istniejących instrukcji lub dostosowują je do wymagań. Jeżeli wytyczne nie mogą być w poszczególnych 
przypadkach sensownie zastosowane, odpowiedni przełożeni decydują o indywidualnym sposobie 
postępowania. 

 

Pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. jakości (QB) 
Pełnomocnik najwyższego kierownictwa jest członkiem kręgu kierowniczego. Pełniąc funkcję 
pełnomocnika najwyższego kierownictwa, jest on odpowiedzialny za  
• Rozwój, zabezpieczenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.  

• Opracowywanie i monitorowanie odpowiednich strategii i wytycznych dotyczących jakości.  
• Egzekwowanie celów jakościowych, wprowadzanie i upowszechnianie skutecznych metod, technik i 

narzędzi poprawy jakości.  

• Promowanie świadomości jakości na wszystkich poziomach. 
 
Pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. środowiska (UB), Przedstawiciel kierownictwa ds. 
ochrony środowiska 
Pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. środowiska jest członkiem kręgu kierowniczego. Jako 
przedstawiciel kierownictwa jest on odpowiedzialny za stosowanie i utrzymanie zarządzania 
środowiskowego. Jego zadaniem jest wdrażanie, przegląd i przestrzeganie obowiązujących przepisów 
prawnych w zakresie ochrony środowiska, jak również tworzenie operacyjnych warunków dla np. 
przyjaznego dla środowiska usuwania wszystkich rodzajów odpadów powstających w przedsiębiorstwie. 
Oznacza to systematyczną kontrolę, ocenę i nadzór nad wszystkimi procesami w zakresie ochrony 
zasobów, emisji i ograniczania ryzyka. 

 
 

Pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. energii (ENMB) 
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Pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. energii jest członkiem kręgu kierowniczego. Jest on 
odpowiedzialny za fachowe i merytoryczne wdrożenie oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania 
energią, a tym samym jest osobą kontaktową we wszystkich pytaniach i tematach związanych z energią. 
Pełnomocnik ds. energii musi zapewnić, że zawartość, zakres i forma systemu zarządzania energią są 
zdefiniowane, zarządzane i komunikowane zgodnie z normami. Obejmuje to również określenie kryteriów 
i metod zapewniających skuteczność i przegląd. 

 
Cele jakościowe, środowiskowe i energetyczne 
Zarząd opracowuje cele przedsiębiorstwa i uzgadnia z kadrą kierowniczą wiążące cele jakościowe, 
środowiskowe i energetyczne, strategie i środki w ramach ustalonych przez właścicieli przedsiębiorstwa i 
jest odpowiedzialny za zarządzanie i wyniki powierzonych mu przedsiębiorstw. Cele te są dalej 
konkretyzowane i przydzielane w ramach działów. Dyrektor Zarządzający podlega bezpośrednio 
właścicielom firmy oraz Radzie Doradczej. 

Zadaniem każdego pracownika jest jak najlepsze przyczynienie się do osiągnięcia celów, które go dotyczą.  

 

Franz Morat Holding GmbH & Co. KG 
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