
 
 

 
 

Powyższe polityki są  odpowiednie do  kontekstu i zdefiniowanych celów organizacji oraz wspiera jej kierunek strategiczny.  
Polityki te są  przekazywane do wszystkich pracowników Plast-Met i wszystkich wykonawców lub podwykonawców pracujących na terenie Plast-Met i są publicznie dostępne. 
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Zatwierdził Zarząd  

Polityka jakości Polityka bezpieczeństwa informacji Polityka środowiska i BHP 
Celem naszej firmy jest produkcja i montaż elementów 

tłoczonych dla naszych klientów zgodnie z ich oczekiwaniami, 

przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i naszego 

doświadczenia, z uwzględnieniem przepisów prawnych i innych 

zobowiązań. 

Nadrzędnym celem jest dla nas stałe podnoszenie 

satysfakcji i zaufania klientów, tworzenie najwyższej jakości 

produktów, oraz dbanie o rozwój. Do zrealizowania niniejszej 

polityki służy wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z 

IATF 16949:2016 i specyficznymi wymaganiami klientów. Dzięki 

przyjętym zasadom systemu:  

• Doskonalimy nasze procesy dla usatysfakcjonowania 

wszystkich zainteresowanych stron; 

• Stale planujemy i realizujemy działania służące optymalizacji 

procesów w zakresie wykorzystania zasobów; 

• Rozwijamy stosowane technologie; 

• Współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi 

dostawcami budując z nimi partnerskie relacje; 

• Nieustannie rozwijamy świadomość jakościową i podnosimy 

kwalifikacje zawodowe wszystkich  pracowników, aby stworzyć 

atmosferę wzajemnego zrozumienia i poszanowania; 

• Rozwijamy poczucie tożsamości i odpowiedzialności za 

firmę; 

• Utrzymujemy i rozwijamy System Zarządzania Jakością, 

który jest zgodny z wymaganiami IATF 16949:2016. 

Stosujemy zasadę ‘ZERO BŁĘDÓW’. Każda zauważona 
niezgodność będzie źródłem działań mających na celu 
wyeliminować ją w przyszłości. 

Najwyższe kierownictwo Spółki, stojąc na 

stanowisku, że informacja jest priorytetowym zasobem 

każdej organizacji, wdrożyło w ramach ZSZ system 

zarządzania bezpieczeństwem informacji. Bezpieczeństwo 

informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane 

jest jednym z kluczowych elementów naszej Spółki oraz 

warunkiem ciągłego jej rozwoju. Gwarancją sprawnej 

 i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz zastosowanie 

rozwiązań technicznych. Zarząd Spółki wprowadzając 

Politykę Bezpieczeństwa Informacji, deklaruje, że wdrożony 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie 

podlegał ciągłemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami 

TISAX.  

Podejście do bezpieczeństwa informacji w Spółce 

opiera się na trzech kluczowych regułach:  

• Reguła poufności informacji - zapewnienie, że informacja 

jest udostępniana jedynie osobom upoważnionym ;  

• Reguła integralności informacji - zapewnienie zupełnej 

dokładności i kompletności Informacji oraz metod jej 

przetwarzania;  

• Reguła dostępności informacji - zapewnienie, że osoby 
powołane mają dostęp do informacji i związanych z nią 
aktywów tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba. 

Spółka Plast-Met zobowiązuje się do zapobiegania 
przypadkowej utracie któregokolwiek ze swoich zasobów, w 
tym personelu i aktywów rzeczowych, a także do ciągłego 
doskonalenia systemu zarządzania BHP i środowiskowego 
celem zmniejszenia zanieczyszczeń, ochrony zdrowia 
 i środowiska naturalnego.  

 

W wypełnianiu tego zobowiązania Zarząd Spółki będzie 
dążyć do: 

• Wyeliminowania wszelkich możliwych do przewidzenia 
zagrożeń, urazów, dolegliwości związanych z wykonywaną 
pracą; 

• Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy; 

• Poprawy środowiskowych efektów działalności 
związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zasobów 
środowiska naturalnego; 

• Zapewnienia zgodności z normami branżowymi, 
wymogami prawnymi oraz innymi, które mają 
zastosowanie; 

• Konsultacji i współudziału z kadrą pracowniczą dla 
zapewnienia i wdrażania działań dotyczących 
bezpiecznych i odpowiednich warunków pracy; 

• Podnoszenia i utrzymywania świadomości wszystkich 
pracowników w zakresie ochrony środowiska  
i bezpieczeństwa pracy; 

• Realizacji wyznaczonych celów środowiskowych oraz 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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