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Polityka firmy 

     Sukces naszej działalności w istotny sposób zależy od naszych procesów w 
przedsiębiorstwie i w produkcji, naszych wyrobów, pracowników i partnerów, i wyraża się 
w wynikach naszego przedsiębiorstwa. 

Dla zapewnienia sukcesów Lys Fusion Poland Sp. z o.o.  w sposób długoterminowy, będziemy 
stale doskonalić i rozwijać: 

 naszą organizację,  
 nasze wyroby i usługi,  
 nasze procesy. 

     Zobowiązani są do tego wszyscy pracownicy, na wszystkich szczeblach organizacji. 
Wymaganie to wspiera nasz otwarty, pełen zaufania sposób porozumiewania się. 

Podstawą naszego postępowania są:    

80/20 / PLS / MRD / US’a / IN-LINING 

Naszym celem jest podniesienie sprawności naszych wyrobów i naszej produktywności. 

Ważnymi aspektami w osiąganiu naszych celów są takie czynniki, jak kwalifikacje 
i motywacja naszych pracowników oraz zrozumienie przez nich wymagań dotyczących naszych 
procesów i wyrobów. 

Zdefiniowanie i śledzenie strategicznych i wymiernych celów operacyjnych umożliwia nam 
monitorowanie wyników naszej działalności, rozpoznawanie produktów rozwoju i w razie 
potrzeby podejmowanie niezbędnych działań w celu sterowania nimi.  

Przy projektowaniu, produkcji i dystrybucji naszych wyrobów - a także w trakcie 
postępowania z materiałami niebezpiecznymi, mając na uwadze troskę zarówno o naszych 
pracowników, jak również dbając o nasz wizerunek w oczach wszystkich podmiotów 
zainteresowanych efektami działalności naszej firmy - zobowiązujemy się do: 

 unikania obrażeń i szkód zdrowotnych,  

 dotrzymywania ustawowych postanowień i przepisów w zakresie ochrony środowiska / 
ekologii i bezpieczeństwa,  

 zmniejszania do minimum strat środowiskowych oraz szkód ekologicznych,  
 oszczędnego korzystania z zasobów. 

     Przy wszelkich naszych działaniach celem naszym jest osiągnięcie zadowolenia 
naszych Klientów, aby poprzez pełną zaufania współpracę, elastyczność i rzetelność stać 
się długotrwałym partnerem. 
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