KZSZ-1 Załącznik nr 1 do Księgi ZSZ

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Celem przedsiębiorstwa JS FABRYKA PRZEKŁADNI jest zaspokajanie potrzeb
i spełnianie oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie im wyrobów i usług zgodnie z ich
oczekiwaniami w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego przy zachowaniu zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie
standardy etyczne.
Dążymy do zdobycia pozycji lidera w zakresie oferowanych wyrobów na rynkach UE.
Przewagę konkurencyjną zdobywamy dzięki stosowaniu nowych technologii oraz fachowej
i profesjonalnej obsłudze wszystkich Klientów.
Zadowolenie Klienta, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko,
stosowaniu zasad bezpiecznej pracy oraz dbaniu o bezpieczną eksploatację naszych
wyrobów, są naszymi nadrzędnymi wartościami, którymi kierujemy się we wszystkich
działaniach organizacji.

W zakresie zarządzania jakością:
•
•
•
•
•
•
•

zobowiązujemy się do systematycznego podnoszenia jakości wyrobów i usług, tak
by nasze wyroby mogły być eksploatowane bezawaryjnie,
zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania
jakością
zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i kontraktowych
zobowiązujemy się do przeglądania polityki pod względem jej ciągłej przydatności
oświadczamy, że polityka tworzy ramy do kreowania i przeglądania celów
dotyczących jakości
oświadczamy, że polityka została zakomunikowana i jest zrozumiała w organizacji
przez wszystkich pracowników
zobowiązujemy się do zapewniania odpowiednich zasobów i środków do realizacji
polityki.

W zakresie zarządzania środowiskowego:
•
•
•
•
•
•
•
•

zobowiązujemy się do systematycznego zmniejszania negatywnego oddziaływania
na środowisko w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
zobowiązujemy
się
do
ciągłego
doskonalenia
oraz
zapobiegania
zanieczyszczeniom
zobowiązujemy się do spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i
innych wymagań wynikających ze zidentyfikowanych aspektów środowiskowych
oświadczamy, że polityka stanowi podstawę do ustalenia i przeglądu celów oraz
zadań środowiskowych
oświadczamy, że polityka jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana
oświadczamy, że polityka jest publicznie dostępna na stronach WWW
oświadczamy, że polityka została zakomunikowana wszystkim osobom pracującym
dla lub w imieniu naszej organizacji
zobowiązujemy się do zapewniania odpowiednich zasobów i środków dla realizacji
niniejszej polityki

W zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy:
•
•
•
•

zobowiązujemy się do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
zobowiązujemy się do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
zobowiązujemy się do spełnienia wymagań przepisów prawnych oraz innych
wymagań dotyczących naszej organizacji
oświadczamy, że polityka stanowi ramy do ustalania i przeglądów celów ogólnych
i szczegółowych organizacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

•
•
•
•
•

oświadczamy, że polityka jest udokumentowana i wdrożona w organizacji
oświadczamy, że polityka została uzgodniona z pracownikami i ich
przedstawicielami,
zobowiązujemy się do podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli
pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny
pracy
oświadczamy, że polityka jest ogłoszona wszystkim pracownikom oraz przez nich
zrozumiana
zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do realizacji
niniejszej polityki

Polityka ZSZ jest ogólnie dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich
szczeblach organizacji oraz przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.
Zarząd zabezpieczył niezbędne zasoby do realizacji powyższej polityki, a także zapewnia,
że jest ona znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników JS FABRYKA
PRZEKŁADNI.
Bierkowo, dnia 09.04.2019 r.

Prezes Zarządu

Janusz Starosielski

KZSZ-2 Załącznik nr 2 do Księgi ZSZ

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
Polityka Bezpieczeństwa Technicznego JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. kom. ma na
celu utrzymywanie i ciągłe doskonalenie technicznej i ekonomicznej efektywności działalności
produkcyjnej, w celu zapewnienia konkurencyjności produktów oferowanych dla przemysłu
kolejowego.

Celami Bezpieczeństwa Technicznego Spółki są:
•
•
•
•
•

Zapewnienie produkcji oraz dostarczania wymaganych przez Klientów ilości produktów w
wymaganych terminach o najwyższym poziomie jakości, realizowaną w oparciu o analizy
ryzyka wykonywane w całym cyklu planowania i realizacji produkcji.
Zapewnienie wymaganego poziomu dostępności wyposażenia technicznego na
optymalnym poziomie kosztów,
Zapewnienie bezpiecznej dla spółki oraz Klientów wydajności przedsiębiorstwa,
Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa produktów w trakcie jego obsługi,
Zapobieganie negatywnym wpływom na środowisko naturalne.

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Technicznego ma rozwiązać następujące
zadania, które są zdefiniowane z uwzględnieniem aktualnego stanu środków
trwałych:
•
•
•
•
•

Przezwyciężenie tendencji funkcjonalnego i fizycznego starzenia się środków trwałych;
Doskonalenie poziomu bezpieczeństwa procesów, ochrony środowiska i niezawodności
urządzeń;
Redukcja kosztów obsługi i utrzymania ze względu na produkcję urządzeń o wydłużonym
czasie bezawaryjnego funkcjonowania,
Doskonalenie niezawodności działania wyrobów, m.in. w oparciu o metodykę RAMS
powiązaną z LCC oraz FMEA,
Zwiększenie efektywności i wydajności ze względu na doskonalenie wyrobów oraz
doskonalenie sterowania procesami.

JS Fabryka Przekładni opracowała i wdrożyła Politykę Bezpieczeństwa
Technicznego, opierając ją na następujących zasadach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przejrzystość i uzasadnianie podejmowanych decyzji technicznych z jednoczesnym
stosowaniem zasady przyjmowania do realizacji tylko zleceń, co do których istnieje pełne
przekonanie, że firma spełni wszystkie wymagania jakościowe Klienta,
Intensywny rozwój inżynierii i zarządzania kompetencjami pracowników przedsiębiorstwa,
Poziom bezpieczeństwa procesu sprzedaży oraz odpowiednio szybkie reagowanie na
potencjalne problemy związane z produkcją lub dostawą do Klienta, zapobieganie
negatywnym skutkom ekologicznym i społecznym,
Integracja działalności produkcyjnej i aktywności innych działów poprzez wdrożenie w
przedsiębiorstwie wymaganych technik zarządzania,
Kształtowanie długoterminowych relacji partnerskich z dostawcami i kontrahentami na
podstawie wzajemnie korzystnej współpracy,
Doskonalenie jakości produktów, realizacja nowych rodzajów produktów, które są zgodne
z najlepszymi światowymi standardami,
Zgodność procesów produkcyjnych oraz ciągły rozwój wyposażenia technologicznego i
technologii,
Zapobieganie nieprzestrzegania i naruszenia przepisów;
Zgodność opracowywanych rozwiązań technicznych z wymaganiami i przepisami,
dokumentacją techniczną i normatywną oraz wymaganiami Klienta.

Zarząd Spółki oświadcza, że Polityka Bezpieczeństwa Technicznego została
zakomunikowana pracownikom firmy a jej założenia są okresowo sprawdzane i
weryfikowane.
Jesteśmy głęboko przekonani, że realizacja powyższej Polityki Bezpieczeństwa
Technicznego przyczyni się do zwiększenia zadowolenia naszych obecnych i przyszłych Klientów.
Bierkowo, dnia 09.04.2019 r.

Prezes Zarządu

Janusz Starosielski

