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POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Spółki Pfleiderer Polska sp. z o.o., Pfleiderer Grajewo sp. z o.o., Pfleiderer MDF Grajewo sp. z o.o., Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o., 

specjalizujące się w wytwarzaniu wyrobów na bazie drewna, stosowanych w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim 

i budownictwie kierują się ideą systematycznego wzrostu efektywności w odniesieniu do:

            •    jakości wytwarzanych wyrobów, 

            •    ochrony środowiska naturalnego, 

            •    bezpieczeństwa i higieny pracy,

            •    gospodarowania energią

z jednoczesnym uwzględnianiem potrzeb zainteresowanych stron.

Aby skutecznie realizować przyjętą ideę ustanowiliśmy, wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy zintegrowany system zarządzania, 

oparty o międzynarodowe standardy: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO 50001:2018.

BIORĄC POD UWAGĘ WYMAGANIA NASZYCH KLIENTÓW I INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON, 
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:

            1.   Ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

                 ISO 45001:2018 oraz ISO 50001:2018,

            2.  Zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi odnoszącymi się do ZSZ z uwzględnieniem efektywności 

                  energetycznej oraz wykorzystania i zużycia energii, 

            3.  Określenia realizacji i systematycznego przeglądania celów i zadań jakościowych, środowiskowych, BHP oraz 

                 energetycznych,              

             4. Dbałości o środowisko naturalne poprzez ciągłe zapobieganie zanieczyszczeniom oraz systematycznej poprawy 

                 efektów środowiskowych,

            5.  Eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP oraz poprawy wyników w tym obszarze,

            6.  Wspierania nabywania efektywnych energetycznie produktów i usług oraz stosowania najlepszych technologii 

                  i praktyk na  rzecz poprawy wyniku energetycznego, 

            7.   Ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego przy zwiększeniu wydajności operacyjnej,

            8.  Zapewnienie dostępności informacji i wszelkich zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i realizacji zadań,

            9.  Podnoszenia kwalifikacji oraz współudziału i konsultacji pracowników na rzecz poprawy jakości wytwarzanych 

                 wyrobów, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy wyniku energetycznego,  

            10. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz odpowiednich zasobów i środków niezbędnych 

                  do utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania,

            11. Wspierania działań związanych z projektowaniem, które uwzględniają poprawę jakości, bezpieczeństwa, ochrony 

                 środowiska oraz wyniku energetycznego.
           

Jednocześnie deklarujemy zaangażowanie i aktywny udział wszystkich pracowników naszych spółek na rzecz zapewnienia 

zadowolenia zainteresowanych stron oraz promowania orientacji na klienta, doskonaląc zintegrowany system zarządzania. 

Zarządy powyższych spółek regularnie przeglądają politykę zintegrowanego systemu zarządzania, realizację celów, ocenę 

skuteczności i efektywności funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania oraz zapewniają odpowiednie środki do 

realizacji niniejszej polityki.

OSIĄGAMY NASZE CELE POPRZEZ: 

•  WYSOKĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW

•  DOSKONAŁY SERWIS

•  ODPOWIEDZIALNYCH PRACOWNIKÓW

DZIŚ, JUTRO ROZWIJAMY SIEBIE, ŻEBY 
SPEŁNIĆ TWOJE WYMAGANIA


