Polityka Korporacyjna
Plastwag S.A. jest częścią Airex Composites Structures, podlegającą 3A Composites Group. Grupa 3A
Composites należy do szwajcarskiego koncernu Schweiter Technologies AG, z siedzibą w Horgen. Jako
grupa zatrudniamy ponad 3000 pracowników w 21 fabrykach na czterech kontynentach.
ACS rozwija i tworzy strukturalne i funkcjonalnie zintegrowane ultralekkie systemy konstrukcji dla
pojazdów kolejowych i autobusów, a także do zastosowania w przemyśle. W tych kluczowych
sektorach ACS jest jednym z wiodących przedsiębiorstw.
Istotnym elementem zapewniającym nam pozycję pionierów na rynku jest opisana poniżej polityka
przedsiębiorstwa:

Potrzeby Klientów są naszym priorytetem
Z naszymi Klientami chcemy utrzymywać otwartą współpracę opartą na partnerstwie.
Z tego względu polityka naszego przedsiębiorstwa jest zorientowana na Klienta i jego potrzeby i
obejmuje nie tylko projekt produktu i jego funkcje, ale także zarządzanie dostawami oraz porady
techniczne.
Wspólnie z Klientami staramy się sięgać po optymalne rozwiązania. Skupiamy się przede wszystkim
na efektywności kosztowej i energetycznej, poszanowaniu środowiska naturalnego oraz
bezpieczeństwie pracy.

Zrównoważony sukces biznesowy
Celem nadrzędnym naszego przedsiębiorstwa jest utrzymanie i rozwój przyszłych oraz
długoterminowych sukcesów. Aby to osiągnąć, potrzebujemy zysku operacyjnego, stanowiącego
podstawę dla zrównoważonego wzrostu.
To dlatego ciągle staramy się ulepszać nasze produkty i procesy, a także ich jakość.

Pracownicy i wartości
Kompetentni, oddani i zmotywowani pracownicy są podstawą dla długoterminowego rozwoju naszej
firmy. Z tego powodu ustanowiliśmy kulturę przedsiębiorstwa, którą charakteryzuje integralność,
rzetelność, zaufanie i odpowiedzialność.
Wszyscy pracownicy zaangażowani są w ciągły proces eliminowania opóźnień. Uczciwe relacje,
efektywny przepływ informacji, a także szansa na dalszy rozwój zwiększają motywację i satysfakcję
naszych pracowników. Interdyscyplinarna praca zespołowa pobudza myślenie w procesach.
Szanujemy zasady etyki, dlatego w naszym przedsiębiorstwie nie pozwalamy na różnice w
traktowaniu pracowników z różnych środowisk.

Projektowanie i jakość produktu
Dla naszych Klientów na całym świecie, nazwa “Airex” oznacza dobrą jakość. Dla nas jakość to nie
tylko spełnianie wymagań Klienta i własnych. Jakość jest podstawowym priorytetem polityki naszego
przedsiębiorstwa, dlatego systematycznie ją poprawiamy.
Nasza polityka jakości nie ogranicza się do wykrywania i usuwania wadliwych produktów. Skupiamy
się przede wszystkim na przewidywaniu wad przed ich wystąpieniem. Naszym deklarowanym celem
jakościowym jest brak wad.

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko

Do kwestii bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska podchodzimy bezkompromisowo. Zależy nam na
odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów, zgodnym z obowiązującymi oficjalnymi i prawnymi
wymaganiami.
Niezależnie od zajmowanego stanowiska i działu, bezpieczeństwo miejsca pracy jest równie istotne
jak ochrona środowiska i sukces ekonomiczny. W razie jakichkolwiek wątpliwości, bezpieczeństwo w
pracy ma status priorytetowy. Zarząd przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest za ochronę zdrowia i
bezpieczeństwo naszych pracowników.
Aby zapobiegać niszczeniu środowiska, na wczesnym etapie należy wykonać ocenę oddziaływania na
środowisko, a jeśli to możliwe z ekonomicznego punktu widzenia, minimalizować straty przy
wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii. Dotyczy to również ochrony wody i gleby, emisji
zanieczyszczeń, korzystania z przyjaznych dla środowiska źródeł energii i wdrażania zewnętrznych
dostawców usług.
Wszyscy pracownicy powinny odpowiedzialnie brać udział w codziennym wdrażaniu środków
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Każdy ma obowiązek informować o zidentyfikowanych
niebezpieczeństwach i eliminować potencjalne zagrożenia.

Identyfikacja ryzyka i związane z tym kroki
Świadome zarządzanie ryzykiem przy użyciu takich narzędzi jak FMEA i matryca dla aspektów
środowiskowych, a także ocena bezpieczeństwa w pracy, zapobiegają potencjalnym pomyłkom i
wypadkom dzięki zastosowaniu planu awaryjnego.
Partnerzy

W ramach partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami towarów i usług, rozwijamy te same
standardy środowiskowe i jakościowe, które sami stosujemy. Praca zespołowa z dostawcami sprawia,
że działamy coraz lepiej i szybciej.
Jesteśmy otwarci na dialog z władzami, sąsiadami i zainteresowanymi stronami. Najważniejsze jest
dla nas pielęgnowanie długotrwałych relacji.
Raz w roku, podczas spotkania Zarządu, dokonujemy przeglądu Polityki Przedsiębiorstwa, a jeśli to
konieczne, również jej poprawek.

