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Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością 

i środowiskiem 

 
Base Group Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo produkujące maszyny, urządzenia oraz wysokiej 

jakości spawane konstrukcje metalowe, dąży do zapewnienia wysokiej jakości swoich wyrobów, 
przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko 
naturalne.  

 W odpowiedzi na powyższe, zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego 

doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodnego z 

wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 oraz 

uwzględnienie następujących aspektów: 

• Koncentracja na kliencie: długoterminowe podejście do indywidualnych potrzeb Klienta, 

identyfikowanie jego potrzeb i stałe monitorowanie poziomu ich zaspakajania, stałe 
doskonalenie procesów w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klienta. 

• Pełne zaangażowanie pracowników: świadomie zdefiniowana kultura organizacyjna, 

dobór pracowników do wypracowanej kultury organizacyjnej, rozwijanie pracowników do 
brania odpowiedzialności, wspólne szukanie rozwiązań i radzenie sobie z trudnościami, 
celebrowanie sukcesów. 

• Podejście procesowe: definiowanie kluczowych procesów dopasowanych do produkcji 

typu high mix low volume, monitorowanie procesów, ciągłe doskonalenie procesów. 

• Zintegrowane systemy: stosowanie filozofii Quick Response Manufacturing  

w horyzontalnym podejściu do realizacji procesów w celu osiągania celów strategicznych, 
promowanie kultury zorientowanej na jakość zarządzania organizacją, podejście systemowe 
do zarządzania organizacją, zarządzanie dynamiką systemu, zapewnienie optymalnych 
zasobów i narzędzi do realizacji celów strategicznych. 

• Ciągłe doskonalenie: nieustanne dążenie do doskonałości w kluczowych obszarach 

decydujących o pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.  

• Decyzje oparte o fakty, racjonalne argumenty: umiejętne zbieranie, weryfikowanie 

danych i informacji krytycznych w procesie podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w 
oparciu o fakty lub racjonalne argumenty, w przypadku braku idealnych danych lub informacji 
podejmowanie decyzji w oparciu o doświadczenie lub intuicję. 

• Efektywna komunikacja; jasno komunikowane wymagania naszych klientów, celów 

strategicznych i priorytetowych działań w organizacji, optymalne włączanie pracowników w 
proces podejmowania decyzji, zapewnienie jasnej komunikacji dot. roli pracowników w 
organizacji i ich wpływu na osiągane wyniki całej organizacji. 
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• Prawo: przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych wymagań związanych z 

prowadzoną działalnością. 

• Środowisko: zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez prowadzenie nadzorowanej i 

bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,  obejmującej segregację, gospodarcze 
wykorzystanie lub unieszkodliwianie odpadów, nadzór nad emisjami zanieczyszczeń do wód 
i powietrza poprzez wdrażanie i stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań 
technologii produkcji, zapobieganie zagrożeniom środowiska naturalnego, racjonalne i 
bezpieczne stosowanie substancji chemicznych w ramach procesów produkcji oraz 
magazynowania. 

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem została 

zakomunikowana w organizacji i jest dostępna publicznie, a Zarząd firmy Base Group Sp. z o.o. 

zapewnia środki dla realizacji jej postanowień.  

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje niniejszej Polityki. 

 

 
Koszwały, dnia 07.11.2022      Jakub Kaszuba    
          
 
 
 
 
 
         Prezes Zarządu  

Base  Group Sp. z o.o. 
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