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Przedsiębiorstwo MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. działa w sektorze przemysłu 

elektromechanicznego, będąc liderem w zakresie produkcji systemów elektronicznych i instalacji służących 

automatyzacji, odpowiednich do zastosowań cywilnych i wojskowych, w kolejnictwie oraz przemyśle.   

Przedsiębiorstwo opracowało portfel produktów o wysokiej wartości dodanej, przeznaczonych do 

umieszczenia w systemach i infrastrukturach, znajdujących się w strategicznych sektorach, w tym kolejowym 

i wojskowym.  

Przedsiębiorstwo MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. rozwinęło bogatą wiedzę techniczną 

dotyczącą tworzenia aplikacji elektronicznych i informatycznych w branży wojskowej i elektronicznej o 

wysokiej niezawodności oraz w projektowaniu bezpiecznych produktów i systemów w branży kolejowej. 

Sytuacja ta sprawia, że przedsiębiorstwo znajduje się na pozycji lidera w zakresie portfelu produktów, 

jednak wymusza również ciągłe utrzymywanie się w czołówce pod względem opracowywania wydajnych i 

szybkich rozwiązań odpowiadających potrzebom rynku, który wymaga rozwiązań złożonych pod względem 

technicznym i spełniających wymogi coraz bardziej zaostrzonych norm. 

Dyrekcja generalna zamierza sformalizować swoje zaangażowanie w osiągnięcie zadowolenia klientów, 

ochronę środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. 

Aby zachować zgodność Systemu Zarządzania z normami UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 

14001:2015 i BS OHSAS 18001: 2007, MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. zobowiązuje się do:  

zapewniania wszystkich narzędzi organizacyjnych niezbędnych do rygorystycznej i wydajnej identyfikacji 

zagrożeń oraz uważnego zarządzania ryzykiem 

zapewniania wraz z upływem czasu zgodności ze szczegółowymi normami i przepisami oraz 

przestrzegania określonych wytycznych w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 

zaspokojenia wymagań Klientów, dzięki przestrzeganiu uzgodnionych z nimi wymogów dotyczących 

oferowanych produktów oraz świadczonych usług  

zapobiegania i ograniczania wpływu na środowisko, wykonując w szczególności następujące czynności: 

- korzystanie w racjonalny i wydajny sposób z zasobów, ograniczając w miarę możliwości zużycie 

i straty; 

- polityka racjonalnego zarządzania odpadami, podzielana z odbiorcami lokalnymi i mającej na celu 

polepszenie i ochronę terytorium; 

- poszukiwanie rozwiązań, umożliwiających oszczędność energii oraz produkcję energii ze źródeł 

odnawialnych, ograniczając zużycie paliw kopalnych; 

- zapobiegania i ograniczania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności: 

- ograniczania ryzyka u źródła, tj. na etapie projektowania, dzięki wyborowi materiałów i określaniu 

bezpiecznych i innowacyjnych metod i technologii; 

- zapewniania, by środowisko pracy było odpowiednie do wykonywania czynności, bezpieczne i 

ergonomiczne; 

- ochrony zdrowia pracowników, dzięki stałemu nadzorowi sanitarnemu i jego ocenie;  
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- ograniczenia ryzyka nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych, które występują wśród 

pracowników; 

promowania stałego ulepszania świadczonych usług oraz innowacji technologicznej produktów 

określania mierzalnych celów stałego ulepszania aspektów związanych z jakością, środowiskiem, 

bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, spójnych ze strategiami przedsiębiorstwa, jak również do 

udostępniania środków oraz zasobów niezbędnych, by je osiągnąć  

angażowania, uświadamiania i informowania własnego personelu, sprawiając by był odpowiedzialny za 

wkład, jaki każdy może wnieść w zakresie jakości oferowanych produktów i usług, ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i środowiska 

uświadamiania, edukowania i oceniania własnych dostawców, określając kryteria dotyczące jakości 

oferowanych usług oraz wprowadzając szczegółowe wymogi w procesach zakupu i zaopatrzenia w 

materiały, produkty i usługi  

opracowywania strategii i wdrażania działań, których celem będzie podtrzymywanie i zwiększanie 

zaufania wszystkich stakeholderów, również dzięki okresowym konsultacjom oraz ich zaangażowaniu 

Podjęte zobowiązania, mające na celu zaspokojenie wymogów Systemu Zarządzania Jakością, 

Środowiskiem i Bezpieczeństwem przedsiębiorstwa MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.p.A. 

przekładają się na stale mierzone i monitorowane cele, zadania i programy.  

Cele są określane i oceniane okresowo, przynajmniej raz w roku, podczas Ewaluacji Dyrekcji: ich 

osiągnięcie mierzone jest na podstawie szczegółowych wskaźników i w odniesieniu do wyników osiągniętych 

podczas poprzedniej ewaluacji.  

W przypadku, gdy wystąpią elementy powodujące odchylenia od wskaźników i wymagające ponownego 

rozplanowania celów, aktualizacja rozpatrywana jest podczas nadzwyczajnego posiedzenia Ewaluacji 

Dyrekcji.  

Niniejsza Polityka jest rozpowszechniana w formie prezentacji w siedzibie oraz komunikowana przy użyciu 

technologii informatycznej całemu personelowi wewnętrznemu i zewnętrznemu oraz zainteresowanym 

stronom, promując w ten sposób znajomość i przestrzeganie wytycznych. 

Cisterna di Latina, 13.11.2017 

 

Kierownik ds. RGA, RGQ, RGSL  Prezes Zarządu 

Pierguido Gizzi  Massimiliano Marini 

 

 

 

 


