ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД
ФИРМЕНА ПОЛИТИКА
Фирмената политиката по качеството и безопасност на продукта, околната среда и
здравето и безопасността на труда на ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД е
официална декларация за стратегическите цели и формира пазарната стратегия на
Дружеството. Тя е обект на редовни прегледи и актуализация.
Висшето ръководство на Дружеството се стреми към постигане на:
Подобряване на конкурентоспособността на Дружеството на вътрешния и
международния пазар чрез непрекъснатото подобрение на Интегрираната
Системата за Управление на качеството, Безопасността на продукта,
Управление на околната среда и Системата за здраве и безопасност на труда,
съгласно изискванията на съответните Стандарти.
9 Пълно удовлетворяване изискванията на клиентите за високо качество и
безопасност на предоставяните продукти, поддържане на доверието при
общуването с тях.
9 Ефективно функциониране и непрекъснато подобрение на Интегрираната
Системата за Управление на качеството, Безопасността на продукта,
Управление на околната среда и Системата за здраве и безопасност на труда,
която да осигури производството, съхранението и доставката на качествени и
безопасни продукти, предотвратяване на замърсяването и щадящо използване
на природните ресурси; поддържане за условия на труд, гарантиращи здравето
и безопасността на работещите и пребиваващите в Дружеството.
9 Създаване на механизми за осъзнаване важността на съответствието на
дейността с политиката и процедурите по отношение на приложимите
стандарти и потенциалните последствия при отклоняване от процедурите за
работа по отношение на качеството и безопасността на продукта,
здравословните и безопасни условия на труд и околната среда.
9 Спазване на националното и международно законодателство, свързано с
дейността и всички други изисквания, които Дружеството е приело да спазва.
9 Усъвършенстване на финансовото управление на Дружеството.
9 Почтено партниране с клиенти и доставчици и грижа към потребителите,
поддържане на ефективна комуникация с тях.
9 Грижа за квалификацията, професионалното развитие, мотивирането и
безопасността на работещите в Дружеството чрез внедряване и непрекъснато
подобряване на условията за здраве и безопасност.
9 Поддържане на адекватна система за комуникация в Дружеството.
9 Постигане на пълна ангажираност на работещите в Дружеството с целите на
Политиката по качеството, безопасността на продукта, опазването на околната
среда и здравето, безопасността при труд.
Ръководството на Дружеството е отговорно за разгласяването, разясняването и
прилагането на Фирмената политиката за реализация на целите на Интегрираната
система за управление и осигуряване, че поставените цели ще бъдат разбрани,
осъзнати и постигнати в определените параметри.
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