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Polityka systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
PPHU „ATUT” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo PPHU „ATUT” Sp. z o.o. w Katowicach istnieje od 1989 roku zajmując się projektowaniem
i produkcją innowacyjnych urządzeń elektroniki górniczej. W okresie swojej dotychczasowej działalności
przedsiębiorstwo wypracowało metody badawczo-projektowe oraz własną technologię produkcji, którą nieustannie
unowocześnia i rozwija dbając o jak najlepsze dostosowanie produkowanych urządzeń do oczekiwań aktualnych i
przyszłych klientów, spełniając jednocześnie wymagania bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia.
Najwyższym priorytetem w działalności firmy jest oferowanie wyrobów innowacyjnych, funkcjonalnych,
bezpiecznych, zgodnych z wymaganiami jakościowymi naszych klientów, będących rekomendacją do dalszych
kontaktów i dążenie do ciągłego zwiększania zadowolenia klientów z dostarczanych wyrobów i usług.
Wiedza organizacji jest wyniesiona z doświadczenia i oparta na własności intelektualnej. Istotnym elementem
firmy w tym obszarze jest jej wiedza techniczna oraz uświadomienie pracownikom wpływu zapewnienia
bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej na konkurencyjność firmy. Wiedza jest
poszerzana przez udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz targach związanych z naszą
branżą jak również poprzez wyciąganie wniosków z rozpatrywanych reklamacji klienta, analizy ryzyk oraz przez
ciągłe doskonalenie procesów.
Zarząd firmy inspiruje działania kierownictwa i pracowników do zespołowego rozwiązywania problemów
i promowania świadomości jakościowej, bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia na wszystkich
szczeblach firmy oraz kształtowanie przekonania, że na jakość i bezpieczeństwo wpływa i jest za nią
odpowiedzialny każdy pracownik. Najwyższe kierownictwo ustala jedność celu i kierunku działania organizacji
oraz tworzy środowisko wewnętrzne, w którym pracownicy mogą w pełni zaangażować się w osiąganie celów
organizacji, regularnie rozpoznaje zagrożenia oraz dokonuje systematycznych, zaplanowanych i wielokierunkowych
analiz i ocen ryzyk powodowanych czynnikiem ludzkim, organizacyjnym, technologicznym lub materiałowym.
Nasza polityka polega na znaczącym i trwałym zmniejszeniu ilości wypadków i chorób zawodowych poprzez
zmniejszenie liczby występujących niebezpiecznych sytuacji i zachowań.
Pełną dyspozycyjność wobec klientów i zapewnienie im należytej obsługi chcemy osiągnąć poprzez:
 monitorowanie i doskonalenie procesów realizowanych w firmie,
 ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną
pracy zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, normy PN-ISO 45001:2018 oraz normy
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011,
 spełnianie wymagań ustawowych i przepisów prawnych obowiązujących firmę,
 dokonywanie zakupów u sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców,
 szkolenie własnych pracowników w celu podnoszenie wiedzy i kompetencji w obszarze BHP oraz
zaangażowania i uczestnictwa pracowników w zakresie opracowywania, planowania, wdrażania, oceny
działania i działań na rzecz poprawy sytemu zarządzania BHP,
 zapewnienie pełnej obsługi serwisowej oraz szkoleń użytkowników wyrobów firmy,
 zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z zapewnieniem właściwego stosowania środków
ochrony indywidualnej pracowników na stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki niebezpieczne i
szkodliwe,
 ciągłe poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych, prowadzenie prac wdrożeniowych
i badawczo-rozwojowych
 systematyczne identyfikowanie zagrożeń i zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz
zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz redukowanie ryzyka na stanowiskach pracy, wykorzystując postęp
techniczny i organizacyjny.
Zrozumienie i przestrzeganie Polityki systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy przez
wszystkich pracowników firmy oraz zaangażowanie w realizację przyjętych zobowiązań pozwoli na osiągnięcie
założonych celów jakościowych.
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