Minőség- és Környezetirányítási Kézikönyv
10. fejezet: FEJLESZTÉS
1. ELKÖTELEZETTSÉG
1.1. Minőség- és Környezetpolitika
A SIPOSPACK Kft. szolgáltatásainak színvonalas teljesítése érdekében megkülönböztetett figyelmet fordít a vevők
meghatározott és elvárt igényeinek megismerésére és kielégítésére, a jogszabályokban megfogalmazott társadalmi
követelmények betartására, az elvárások változását követő rugalmasságra, valamint a folyamatos minőségjavításra.
Mindezeket környezetkímélő módon kívánja megvalósítani, úgy, hogy fő tevékenységeivel – fólia feldolgozás,
fólia kereskedelem – összefüggésbe hozható környezeti terhelés telephelyén és környezetében a lehető legkisebb és
kezelhető legyen.
A cég a fentieknek megfelelően 2003-ban integrált minőség és környezetirányítási rendszert alakított ki és vezetett,
amit azóta is folyamatosan fejleszt.
A társaság vezetése a következők szerint határozta meg integrált minőség- és környezet politikáját:
• A cég ismeri a tevékenységét keretbe foglaló jogszabályokat és ezek változásait folyamatosan figyelemmel
kíséri, valamint ezekben foglalt előírásoknak megfelelően működik.
• Kiemelt figyelmet fordít vevői igényeinek megismerésére, magas színvonalú teljesítésére, elégedettségük
folyamatos növelésére.
• Az integrált rendszer működésében kiemelt szerepet tölt be a társaság vezetése. Az ügyvezető igazgató a
társaság alkalmazottaival biztosítja, hogy a cég tevékenysége teljes mértékben megfeleljen a megrendelők
elvárásainak és a társadalom jogszabályokban, szabványokban megfogalmazott követelményeinek.
• A vezetés biztosítja az integrált rendszer folyamatos fejlesztését.
• a cég nagy figyelmet fordít a munkatársak körültekintő kiválasztására, valamint képzettségük, szakmai
tapasztalatuk folyamatos fejlesztésére.
• Minden dolgozónál tudatosítjuk, hogy a saját munkaterületén köteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy az előírások betartásával a gyártott termék minősége folyamatosan kielégítse a megrendelők igényeit,
valamint a környezetünkben előidézett negatív hatás minimális legyen.
• Új tudományos eredmények felhasználásával folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, technológiáit a
környezeti szempontok és a költségcsökkentés lehetőségeinek figyelembevételével.
• Elkötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan megfelel a társaságra és a tevékenységre vonatkozó
magyar és európai uniós jogszabályoknak, határozatoknak, szabványoknak és belső szabályozásoknak.
• Az integrált irányítási rendszer működését biztosító és a rendszer lényeges elemeit, kölcsönhatásait leíró
dokumentációt hoz létre, amelyet bevezet, fenntart, valamint gondoskodik arról, hogy a munkatársak
ismerjék meg annak rájuk vonatkozó tartalmát.
• Folyamatosan gondoskodik a vezetők és minden érintett munkatárs minőség- és környezettudatosságának
fejlesztéséről, feladatok integrált és rendszerszemléletű kezeléséről.
• Kiemelt figyelmet fordít a beszállítói háttér megválasztására.
• Ösztönzi partnereit, alvállalkozóit és beszállítóit integrált irányítási rendszer, illetve minimálisan egyes
rendszer elemek bevezetésére.
• Gondoskodik arról, hogy a társaság integrált minőség és környezet politikája legyen nyilvános, bárki
számára hozzáférhető.
Az ügyvezető igazgató a cég integrált minőség- és környezet politikáját a mai nappal hatályba lépteti.
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