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PotlTYKA zARzĄDzANlA

Łukasiewicz

Niniejsza PoliĘka zarządzania dotyczy wszystkich komórek §rganizacyjnych w Departamencie Doświadczalno - Produkcyjnym Sieci
Badawczej lnstytutu Elektrotechniki {dawny Zakład Doświadczalny lll} zlokalizowanym w Międzylesiu.

Od lat sześćdziesiątycbubiegłego wieku zajmujemy się wytwarzaniem wyrobów elektroizolaryjnych na potrzeby przemysłu
energetycznego. Oferujemy szeroki asortyment wyrobów obejmujący kompozytowe izolatory osłonową kompozytowe izolatory
liniowe, kompozytowe izolatory wsporcze, izolatory dla linii trakcyjnych, profile rury szkło-epoksydowe oraz koszulki
elektroizolacyjneW naszej działalnościw zakresie projektowania, produkcji oraz dystrybucji wyrobów kompozytcwych dla zastosowań głównie

i

elektroenergetycznych stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg norm lSO

w

zakresie jakości 9001:201,5,

środowiskowym i.4001 :2015 oraz BH P 45001:2018.
Zgodnie z misją Sieci Badawczej Łukasiewicz - lnsĄfiutu Elektrotechniki Departament Doświadczalno - Produkcyjny zapewnienia
energetyce i przemysłowi elektrotechnicznemu wyroby elektroizolacyjne najwyższej jakości. Ciągły rozwój i doskonalenie naszych
produktów oraz podnoszenie jakościobsługi przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki i umacnianiu naszej pozycji na rynku.
Kierownictwo SBŁ lEL DDP zobowiązuje się do:

. spe*niania przyjętych wymagań klienta,
o

.

eliminowania zagrożeń i ograniczenia ryzyk doĘczących BHp,
spełniania zobowiązań dotyczących zgodnościw zakresie środowiska i wymogów prawnych i innych wymagań w zakresie BHp,

o ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom oraz inne zobowiązania istotne dla lnstytutu,

r zapewnienia konsultacji i współudziału pracowników w zakresie BHp,
r ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu Zarządzania biorąc pod uwagę sugestie klientów

l

w tym

poprawy

środowiskowych efektów naszej działalności,
zapewnienie odpowiednich zasobów do funkcjonowania systemu zarządzania-

Silna motywacja i zaangażowanie wszystkich pracowników pozwala konsekwentnie realizować wyznaczone cele w myślzasady:

Kreatywni ludzią którzytwoną z pa§ią innowaryjne rozwiązania dla rozwoiu polskiei gospodarki.
SBŁ lEL DDP stale poprawia jakośćwyrobów, poszerza ich asortyment, dązy do obsługi klientów na najwyższym poziomie
dbałościąo otaczające nas środowisko naturalne i lokalną społecznośćoraz w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa pracy. Chcemy,
aby SBŁ lEL DDP kojarrył się nam i nasrym klientom z zaufaniern, profesjonalizmem w planowaniu i realizowaniu zamówień oraz
z

fachową obsługą na każdym kroku naszej dzialalności poprzez:

o zapewnienie wysokiej jakości poprzez podnoszenie kompetencji i świadomościw zakresie zarządzania jakością,

l

dążenie do utrzymania i ciągłej poprawy swojej pozycji rynkowej poprzez stosowanie nowoczesnych technologii
i modernizowanie parku maszynowego,
o wdrażanie do produkcji nowych wyrobów oraz rozwój obecnie wytwarzanych przestrzegając obowiązujących norm,
. systematyczne unourocześnianie infrastruktury zakładowej i efektywne wykorrystywanie nasrych uasobów,
. ciągłe dążenie do usprawnienia procesów produkcyjnych i organizaryjnych.
Stosujemy zasady ochrony środowiska jako integralną częśćprocesu doskonalenia, dążąc do zrównoważonego rozwoju poprzez:

l

rozwijanie i realizację procesów zapewniających bezpieczne pod względem środowiskowym wytwarzanie i stosowanie naszych
wyrobów z uwzględnieniem przepisów,
r uwzg|ędnianie w naszym programie inwestycyjnym zasad ochrony środowiska, zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa.

Tworzymy optymalne warunki pracy, działając w sposób systemowy i ciągĘ minimalizując ryzyka na stanowiskach pracy oraz
doskonaląc działania w zakresie BHP we wszystklch procesach zarządzania poprzez:

. stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w dążeniu do stałej poprawy
bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenie działalnościw sposób chroniąry pracowników, obieĘ i wyposażenie przed

,zagrożeniami w środowisku pracy,
. wykorzystanie inicjatyw pracowników na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa zapewnia, że Polityka Zarządzania jest zrozumiała i wdrożona oraz, że są zapewnione
środkido jej realizacji, a wszyscy pracownicy m€ą w pełni angażować się w osiągnięcie celów Polityki Zarządzania.
P ol ityka Zar ządzania 1est pu blicznie dostępna dla zai nteresowa nych.
Niezależny Sarnorządny ZwĘek Zawodowy
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