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Polityka systemu zarządzania
Misja
Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub jest MARKĄ która:
ŁĄCZY różne gałęzie przemysłu jako niezawodny dostawca wysokiej jakości złączy o szerokim zastosowaniu;
ŁĄCZY pracowników i klientów dbając o ich potrzeby, przyjazne relacje i bezpieczeństwo;
ŁĄCZY organizację z jej otoczeniem poprzez odpowiedzialność społeczną i troskę o środowisko.

Polityka
Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub jest ekspertem w zakresie projektowania, produkcji oraz dystrybucji elementów złącznych,
znajdujących zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Mając świadomość tego, że jakość naszych produktów i usług decyduje o jakości
produktów naszych klientów oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo i środowisko naturalne, wdrożyliśmy systemu zarządzania
spełniający wymagania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FSC, AEO, ZKP oraz IWAY. W ramach Systemu Zarządzania koncentrujemy się
na realizacji celów, sformułowanych w Strategicznej Karcie Wyników, poprzez szereg działań, uporządkowanych wg cyklu Deminga.
1. Planujemy nasze działania poprzez:
identyfikowanie i analizowanie wymagań, potrzeb i oczekiwań klienta, prawnych i normatywnych oraz innych stron
zainteresowanych;
analizę aspektów środowiskowych naszej działalności;
formułowanie zamierzeń dla poszczególnych działów oraz programów ich osiągania;
2. Działamy w oparciu o:
aktualne wymagania prawne, normatywne i inne zadeklarowane stronom zainteresowanym;
niezbędne, określone zasoby;
kadrę pracowników o odpowiednich kompetencjach, uprawnieniach i świadomości;
zdefiniowane procesy biznesowe;
udokumentowaną informację, komunikowaną w organizacji oraz na zewnątrz;
3. Kontrolujemy nasze działania poprzez:
monitorowanie i pomiar określonych aspektów jakościowych i środowiskowych;
prowadzenie audytów oraz kontroli;
wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji dla wyrobów branży budowlanej;
prowadzenie okresowej oceny zgodności ze zidentyfikowanymi wymaganiami prawnymi, normatywnymi i innymi
zadeklarowanymi stronom zainteresowanym;
4. Doskonalimy naszą działalność oraz wdrożony system zarządzania poprzez:
eliminację stwierdzonych niezgodności i ryzyk;
analizowanie skuteczności systemu zarządzania w trakcie przeglądów zarządzania;
poszukiwanie możliwości ograniczania wpływu na środowisko naturalne.
Gwarantem realizacji niniejszej polityki zarządzania jest najwyższe kierownictwo Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub , które ponosi pełną
odpowiedzialność za skuteczność systemu zarządzania.
Jesteśmy marką, która łączy.
Dyrektor Naczelny
Jerzy Brzeziński
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