POLITYKA ZAKŁADOWA
Dyrekcja Italmetal Sp. z o. o. jest zaangażowana we wspieranie ciągłego rozwoju Zintegrowanego Systemu
Zarządzania, ukierunkowana na wdrożenie oraz utrzymywanie innowacji technologicznych, organizacyjnych
i konkurencyjność na rynku.





Naszą MISJĄ jest:
Projektowanie i konstruowanie oprzyrządowania i narzędzi do tłoczenia wyrobów z blach;
Produkowanie i sprzedaż wyrobów wytłaczanych z blachy, spawanych, zgrzewanych, lakierowanych
i montowanych;
Dostarczanie usług wymaganych przez klientów;
Stanie się istotnym producentem dla branży motoryzacyjnej;
Produkcja wyrobów innowacyjnych pod własną marką.






Naszą WIZJĄ jest:
Analiza rynków krajowych i międzynarodowych w aspekcie ekspansji na poziomie europejskim;
Stanie się wyłącznym producentem i dostawcą wyrobów;
Rozwój własnego biznesu dla pełnego zadowolenia klientów, właścicieli i pracowników;
Ciągła innowacyjność naszych procesów i usług.

















Naszą STRATEGIĄ jest:
Przede wszystkim zagwarantowanie bezpieczeństwa, zdrowia i ergonomii;
Pomoc oraz współpraca z naszymi klientami w celu redukcji kosztów i poprawy naszych usług;
Ocena i optymalizacja ryzyka każdego procesu;
Zaangażowanie zasobów do zapewnienia uzyskania zaplanowanych celów procesów;
Przestrzeganie zasad interdyscyplinarnych i międzynarodowych w naszej pracy;
Zaangażowanie i stymulowanie rozwoju zasobów ludzkich poprzez motywowanie;
Ciągła dyspozycyjność, transparentność, wiarygodność i konkurencyjność w naszej działalności;
Wykorzystywanie wysoko zaawansowanych technologii;
Współpraca z dostawcami zewnętrznymi;
Działanie zgodne z normami środowiskowymi, bezpieczeństwa, zdrowia, ergonomii i jakości dla
osiągnięcia ustalonych celów;
Monitorowanie wszystkich kluczowych wskaźników realizowanych procesów;
Reklama wyrobów z marką Italmetal.

Poniżej specyficzne obszary, w które Dyrekcja zobowiązuje się angażować:
JAKOŚĆ
 Zapobieganie potencjalnym problemom w każdym zakresie działalności;
 Wyprzedzające planowanie jakości procesów, zarówno w fazie ich projektowania, jak i rozwoju, dla
zapewnienia dobrych rezultatów już od samego początku każdego działania;
 Zaangażowanie wszystkich funkcji zakładowych w realizowane procesy;
 Naszym poziomem akceptowalności niezgodności jest „ZERO”.
ŚRODOWISKO
 Doskonalenie zarządzania odpadami oraz sprzyjanie najlepszym sposobom zbierania i segregowania
w celu optymalizacji powtórnego użycia;
 Doskonalenie zarządzania emisjami przemysłowymi;
 Doskonalenie i optymalizacja zużycia zasobów naturalnych;
 Rozwój projektowanych prac środowiskowych we wewnętrznych i zewnętrznych obszarach
zakładowych.
BEZPIECZEŃSTWO
 Doskonalenie i optymalizacja systemów bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy;
 Przewidywanie i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa i środowiska;
 Znajomość i przestrzeganie wymagań prawnych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa;
 Konsultacje z pracownikami, w szczególności, za pośrednictwem Przedstawicieli Załogi ds.
Bezpieczeństwa w zakresie istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Przestrzeganie tych kluczowych wytycznych jest zagwarantowane dzięki utrzymywaniu i ciągłemu
doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem zgodnie z
wymaganiami IATF 16949:2016, UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 i OH SAS 18001:2007.
Wszyscy pracownicy, stosownie do swoich obowiązków, są zobowiązani przyjąć do wiadomości i
przestrzegać Politykę Zakładową, Kodeks Zakładowy, zasady odpowiedzialności biznesowej włącznie
z etycznymi zasadami antykorupcyjnymi i antymonopolowymi oraz obowiązkiem zgłaszania
nieprawidłowości w tym zakresie.
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