Политика по качеството и околната среда

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА “ЕНЕРСИС” АД
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЦЕЛИ

Провежданата политика по качеството и околната среда се изразява в
следните основни намерения:
•
Запазване и утвърждаване на досегашните пазарни сегменти и постепенно
навлизане на нови пазарни сегменти за дружеството.
•
Повишаване удовлетвореността на клиентите на база на непрекъсната
оценка на техните нужди и предпочитания.
Постоянно и непрекъснато повишаване на качеството на произвежданата
•
продукция в дружеството.
•
Понижаване на себестойността на единица произведена продукция за
всички типове и групи изделия.
•
Намаляване на рекламациите и повишаване степента на сервизното
обслужване.
•
Непрекъснато подобряване на финансовите резултати и увеличаване на
печалбата.
•
Спазване на приложимите международни, национални и местни нормативни
изисквания.
Идентифициране и оценяване на аспектите по околна среда, предприемане
•
на превантивни мерки за предотвратяване на значими въздействия и замърсяване
на околната среда, в резултат от производствените ни дейности и постоянно
усъвършенстване на тези дейности.
•
Непрекъснато подобряване на интегрираната система и резултатността по
околната среда чрез извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи
и превантивни действия.
Провежданата политика се базира на творческото прилагане за условията на
“ЕНЕРСИС” АД на принципите и изискванията на стандартите ISO 9001, ISO
14001 и AQAP 2110.
Главните направления на провежданата политика по качеството и опазване на
околната среда се изразяват в постигане на следните общите цели:
•
Запазване и разширяване на пазарния дял на дружеството на
съществуващите пазарни сегменти и навлизане на нови пазарни сегменти.
•
Усъвършенстване на продуктовата структура на базата на лицензни
разработки.

•
Внедряване на енерго-спестяващи технологии на работа.
•
Въвеждане на програми от дейности за постигане на съответствието на
продуктите и услугите на дружеството с изискванията на законодателството,
клиентите и заинтересованите страни, свързано с качеството, околната и работна
среда.
•
Поставяне на разумни, постижими и икономически обезпечени цели и
задачи по околната среда с грижа за изразходването на суровини, спомагателни
материали и природни ресурси при производството на акумулаторни батерии от
ЕнерСис.
•
Предотвратяване на негативни въздействия на водите, почвите и въздуха.
•
Подходящи действия по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците,
съпътстващи производствените процеси.
•
Осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда
и разбиране на екологичните аспекти на отделните производствени дейности.
•
Предоставяне информация и обсъждане със заинтересованите страни на
проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й.
•
Осигуряване на обхват и съдържание на СУКОС, подходящи за процесите,
дейностите, продуктите и аспекти на околната среда, свързани с произвежданите
акумулаторни батерии.
•
Оценяване ефективността и пригодността на политиката и целите ни по
околната среда и на СУКОС, съгласно изискванията на ISO 9001 и ISO 14001 чрез
периодични прегледи от ръководството.
С внедряване и прилагане на публикациите на НАТО AQAP 2110, като надстройка
на съществуващата система за управление на качеството по ISO 9001, Висшето
ръководство на “ЕнерСис “ АД гр.Търговище изразява своята политика за
интегриран системен подход към качеството и околната среда през жизнения цикъл
на продукта.
Като резултати от успешното прилагане, поддържане и подобряване на
системата за управление, висшето ръководство на “ЕНЕРСИС” АД очаква:
Нарастваща убеденост в клиентите и другите заинтересовани страни, от работата
на дружеството, в ефективността на провежданата политика по качеството и
околната срда;
Интегрирано управление на качеството с управление на околната среда и условията
на труд.
С официалното оповестяване на ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО,
ОКОЛНАТА СРЕДА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЦЕЛИ си позволявам да изразя
убедеността на висшето ръководство за ангажираност и творчество от страна на
персонала на “ЕНЕРСИС” АД при практическо и прилагане.
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