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POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA  

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORM:  

PN-EN-ISO 9001:2015, PN-EN-ISO 14001:2015, PN-EN-ISO 45001:2018 

Addit Sp. z o.o. od początku działalności buduje swoją pozycję jednego z największych producentów 

elementów z blach w Europie. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie pozycji wiodącego 

dostawcy podzespołów, systemów (aplikacji) i produktów wpasowujących się w strategię High Mix, 

Low Volume dla klientów z różnych branż. Działając zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu 

spełniamy oczekiwania wszystkich klientów, właścicieli, dostawców, pracowników oraz pozostałych 

interesariuszy firmy. 

W tym celu Zarząd firmy Addit Sp. z o.o. wdrożył, utrzymuje i ciągle doskonali Zintegrowany System 

Zarządzania wg wymagań norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2018. 

Zarząd firmy Addit Sp. z o.o., w imieniu własnym i wszystkich pracowników, zobowiązuje się do 

realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarach: 

 

Jakość 

Deklarujemy realizację polityki jakości poprzez: 

➢ sprostanie wymaganiom rynku poprzez dopasowanie do potrzeb klienta, 

➢ nowoczesny sposób zarządzania projektami zapewniający bezkompromisowe podejście  do jakości,  

➢ ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników oraz budowanie świadomości 

jakościowej,  

➢ ciągłe doskonalenie procesów biznesowych, systemowe i procesowe planowanie, realizowanie oraz 

ocenianie Systemu Zarządzania Jakością w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 

➢ spełnianie wszystkich obowiązujących nas regulacji prawnych oraz innych wymagań interesariuszy. 

 

Środowisko 

Deklarujemy realizację polityki środowiskowej poprzez: 

➢ dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska naturalnego, o jakości zaspokajającej 

potrzeby klientów, 

➢ zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne poprzez eliminowanie wyrobów, 

usług i działań mających negatywny wpływ na środowisko naturalne, 

➢ analizę skutków zanieczyszczeń (ścieki, odpady, emisje) i zapobieganie ich występowaniu,  
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➢ stosowanie zasad Ogólnych wymogów ochrony środowiska dla dostawców oraz usługodawców, 

➢ budowanie i promowanie świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników i kontrahentów, 

➢ spełnianie wszystkich obowiązujących nas regulacji prawnych oraz innych wymagań interesariuszy, 

➢ ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w ramach Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. 

 

BHP 

Deklarujemy realizację polityki BHP poprzez: 

➢ wdrożenie działań mających na celu zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym oraz 

zdarzeniom potencjalnie wypadkowym 

➢ profilaktykę i dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

➢ ciągłe doskonalenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i ochronę 

ich zdrowia i życia na każdym szczeblu organizacyjnym spółki Addit, 

➢ zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia i utrzymywania Systemu Zarządzania 

BHP, 

➢ stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy,  

➢ identyfikację i minimalizację zagrożeń i związanym z nimi ryzykiem zawodowym, 

➢ regularną ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

➢ spełnianie wszystkich obowiązujących nas regulacji prawnych oraz innych wymagań interesariuszy,  

➢ prowadzenie procesu konsultacji i współudziału pracowników oraz przedstawicieli pracowników w 

opracowywaniu, planowaniu, wdrażaniu, ocenie oraz doskonaleniu systemu zarządzania BHP, 

➢ ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania BHP w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  

 

Jednocześnie deklarujemy, że niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, wg norm PN-

EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 140012015, PN-EN ISO 45001:2018 jest znana, rozumiana i przestrzegana 

przez wszystkich pracowników oraz kontrahentów. 

 

Dyrektor Zarządzający 

Marian Klimek 

Data: 24.07.2020 

 

 


