POLITYKA JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA WYROBU
I ŚRODOWISKOWA
Głównym celem MKF-ERGIS Sp. z o.o. jest dostarczanie Klientom folii o potwierdzonej
jakości, bezpiecznych i spełniających wymagania prawne oraz stwierdzone i przewidywane
oczekiwania obecnych oraz przyszłych Klientów.
Poprzez wysoki poziom jakości oraz rozszerzanie oferty naszych wyrobów chcemy uzyskać
pełną satysfakcję Klientów.
MKF-ERGIS Sp. z o.o. prowadzi działalność minimalizując swoje oddziaływanie na środowisko
oraz zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie wymagań prawnych i innych dotyczących środowiska.
Zamierzone cele osiągamy poprzez:
 Ciągłe doskonalenie skuteczności naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy
ISO 9001, ISO 14001, wymagania BRC Global Standard Packaging Materials w obszarach, w których
występuje uzasadniona potrzeba ich zastosowania oraz zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej,
 Rozpoznanie poziomu satysfakcji naszych Klientów i uwzględnienie istotnych informacji pochodzących
z otoczenia biznesowego firmy, i potencjalnych nabywców naszych wyrobów,
 Prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
przy zapewnieniu spełniania obowiązujących Spółkę wymagań prawnych i innych,
 Wytwarzanie bezpiecznych dla konsumenta/pacjenta folii przeznaczonych do kontaktu
z żywnością/farmaceutycznych,
 Terminowość dostaw i wysoki poziom obsługi Klientów,
 Zaangażowanie ogółu Pracowników w doskonalenie wszystkich aspektów działalności Spółki,
 Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji oraz samorealizacji Pracowników,
 Analizowanie zagrożeń i minimalizowanie ryzyk na każdym etapie realizacji procesu produkcji,
 Poszukiwanie i wykorzystanie szans rozwoju pojawiąjących się w ramach prowadzonej działalności.






Zobowiązujemy się do ochrony środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zmniejszania
negatywnego oddziaływania na otoczenie poprzez:
ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
ograniczanie powstawania i przenikania hałasu do środowiska,
prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami,
zapewnienie optymalnego zużycia surowców, energii i wody.

Odpowiedzialność za realizację wymienionych działań ponoszą wszyscy Pracownicy Spółki,
zgodnie z zakresem swoich uprawnień i odpowiedzialności.
Zdajemy sobie sprawę, że skuteczna realizacja niniejszej polityki jest uzależniona od Ich aktywnego
wsparcia, dlatego kładziemy duży nacisk na podnoszenie świadomości środowiskowej Pracowników Spółki.
Zapewniamy, że na realizację powyższych zadań przeznaczamy niezbędne zasoby.
Polityka Jakości, Bezpieczeństwa Wyrobu i Środowiskowa jest adekwatna do charakteru
i skali prowadzonej przez nas działalności, ogólnie dostępna, znana i realizowana
na wszystkich poziomach zarządzania MKF-ERGIS Sp. z o.o.
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