POLITIKA VODENJA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

Podjetje HYB d.o.o. se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo debeloplastnih hibridnih vezij in
senzorjev ter medicinskih pripomočkov s področja merjenja krvnega tlaka.
Pri svojem delovanju uveljavljamo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti in varovanju okolja, izpolnjevanju
in preseganju kupčevih zahtev, potreb in pričakovanj, vlaganju v ljudi in procesih nenehnih izboljšav.
Zahteve in pričakovanja kupcev ter drugih zainteresiranih strani uresničujemo z vzpostavljenim sistemom
vodenja kakovosti. Vpeljan imamo integriran sistem vodenja, v katerem se dopolnjujejo in izvajajo sistemi
vodenja kakovosti ISO 9001:2015, sistem vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov
ISO 13485:2016 in sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2015.
Pri svojem delu upoštevamo in izpolnjujemo nacionalne zakonodajne zahteve in zahteve zakonodaje EU,
(npr. RoHS in REACH direktivi na okoljskem področju ter direktivo MDD_93/42/EGS in novo direktivo
MDR_2017/745 na področju proizvodnje med.pripomočkov).
Za sistem vodenja kakovosti je odgovorno vodstvo družbe, za izvajanje in doseganje ciljev na vseh
področjih dela pa vsi zaposleni.
Politiko vodenja podjetja vodstvo stalno spremlja in vrednoti ter jo spreminja na osnovi doseženih ciljev.
Z uresničevanjem politike kakovosti bomo dosegli dolgoročno zaupanje v podjetje. V politiki kakovosti in
ravnanja z okoljem podjetja HYB poudarjamo predvsem elemente, ki opredeljujejo celovito obvladovanje
vodenja kakovosti in trajno skrb za okolje
Glavna načela politike vodenja podjetja so:
• stalno izboljševanje in posodabljnje integriranega sistema vodenja kakovosti
• zagotavljanje potrebnih virov, ki bodo omogočili izvajanje politike
• zagotavljanje kompetentnega, odgovornega in motiviranega osebja
• stalno in načrtno izboljševanje vseh naših poslovnih procesov na podlagi rednega spremljanja
realizacije zastavljenih ciljev,
• partnersko sodelovanje s ključnimi dobavitelji, izvajalci storitev,
• stalno spremljanje potreb trga in prilagajanje naših sposobnosti,
• stalno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti sistema kakovosti s ciljem dobičkonosnega
poslovanja,
• stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem za izboljšanje učinka ravnanja z okoljem,
• skrb za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje,
• evidentiranje porabe virov in energije ter ukrepi za zmanjševanje le teh,
• pri razvoju in izdelavi naših izdelkov upoštevanje zakonodaje, med.regulative ter zakonodaje s
področja varovanja okolja.
Zaposleni so seznanjeni politiko podjetja in so jo dolžni spoštovati in uresničevati. Zainteresirani javnosti je
dostopna na spletni strani podjetja.
Sistem ravnanja z okoljem v podjetju je letno presojan, pregledan in revidiran, upoštevajoč spremembe
zakonodaje in zahtev podjetja.
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