POLITYKA FIRMY
Drukarnia „Ellert” Sp. z o.o. to nowoczesna, z długoletnią tradycją i doświadczeniem drukarnia, specjalizująca się w wysokiej jakości druku oraz w produkcji płaskich i przestrzennych materiałów reklamowych, standów, ekspozytorów a także
opakowań, zarówno z kartonu jak i tektury falistej.

„Kompleksowość obsługi, wysoka jakość świadczonych usług uwzględniająca ochronę środowiska naturalnego oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, jest gwarancją spełnienia wymagań i oczekiwań
klienta”.
Kierownictwo i wszyscy pracownicy Drukarni „ELLERT” Sp. z o.o. prowadzą aktywne działania zmierzające do osiągnięcia
wysokiej jakości usług poligraficznych, dbając o bezpieczeństwo swoich wyrobów właściwe dla ich zastosowania
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel ten osiągany
jest poprzez:
• prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi,
• zapobieganie powstawaniu wad i zagrożeń na wszystkich etapach świadczenia usługi,
• aktywne monitorowanie środowiska i minimalizowanie na nie wpływu,
• ograniczania ryzyka na stanowiskach pracy.
wdrożenie Systemu Kontroli Pochodzenia Produktów FSC dla wybranych grup wyrobów i zapewnienie naszych
klientów, że używane do produkcji surowce drzewne pochodzą z dobrze zarządzanych lasów.
Podstawą naszego działania jest doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania na każdym etapie naszej działalności.
W kontaktach z klientami szczególnie dokładnie rozpoznajemy i dokumentujemy ich potrzeby i oczekiwania. Bezpieczeństwo naszych wyrobów zapewniamy poprzez identyfikowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń, szacowanie i zarządzanie ryzykiem z nimi związanym, w oparciu o zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej. Dążymy do:
• minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,
• zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
• stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
• ustawicznego podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników na rzecz jakości, bezpieczeństwa wyrobów oraz
podnoszenie ich świadomości w zakresie oddziaływania na środowisko i zapewnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
• angażowania pracowników do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Deklarujemy stałą, dobrą współpracę z naszymi podwykonawcami, realizowaną poprzez wzajemne spotkania informacyjne, służące wymianie poglądów i poprawie funkcjonowania systemu. Będziemy zachęcać podwykonawców do spełnienia
naszych wymagań proekologicznych i związanych z bezpieczeństwem.
Kierownictwo Drukarni „ELLERT” Sp. z o.o. deklaruje pełne, osobiste zaangażowanie w spełnianie wymagań i ciągłe
doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, PN- N 18001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz ISO 22000:2005 oraz zapewnienie niezbędnych zasobów
do jego utrzymania i właściwego funkcjonowania.
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