POLITYKA FIRMY
No Limit Sp. z o.o.
w zakresie zarządzania jakością,
bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz ochroną środowiska naturalnego
No Limit dostarcza kompleksowe rozwiązania logistyczne,
dopasowane do potrzeb Klienta przy zachowaniu
najwyższych norm jakości i bezpieczeństwa, w sposób
optymalny ekonomicznie i z zachowaniem troski
o Pracownika i ochronę środowiska naturalnego.

Cele, które sobie stawiamy, kierują każdym aspektem
naszej działalności tak, aby stopniowo osiągać
zrównoważony, jakościowy wzrost.
Naszym oczekiwaniem jest „zero wypadków.”

Nasze wartości:

Jakość

działamy profesjonalnie
dbając o najwyższe
standardy

Komunikacja

budujemy kulturę otwartej
komunikacji, dbamy
o dwustronny przepływ
informacji, dialog,
dyskusję i jakość przekazu

Partnerstwo

traktujemy się
z szacunkiem, budujemy
partnerskie relacje

Przywództwo

budujemy zaangażowanie
oraz aktywne postawy,
rozwijamy i wspieramy
liderów, wyznaczamy
kierunki działania;
jesteśmy odpowiedzialni
za swoje zadania

Innowacyjność

jesteśmy kreatywni,
otwarci na zmiany,
szukamy rozwiązań
i nowych technologii,
stawiamy ambitne cele

Zasady i zobowiązania No Limit

Zobowiązujemy się:

1.	Będziemy dbać o naszych Klientów, relacje biznesowe i zewnętrzne. Działamy
w tych obszarach logistyki, w których możemy być najlepsi, w których jakość ma
znaczenie i w których możemy zdobyć trwałą przewagę konkurencyjną. Zawsze
szukamy rozwiązań „win-win”, które sprawią, że biznes naszego Klienta będzie
jeszcze bardziej efektywny.

•	przestrzegać przepisów prawa w zakresie swojej działalności w szczególności
przepisów z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego;

2.	Będziemy dbać o naszych współpracowników. Zapewniamy uczciwe, bezpieczne
i zdrowe warunki pracy wszystkim naszym współpracownikom, podwykonawcom
i dostawcom. Podejmujemy działania ukierunkowane na zapobieganie wypadkom
i chorobom zawodowym. Unikamy lub minimalizujemy zdarzenia potencjalnie
wypadkowe wśród współpracowników oraz podwykonawców pracujących dla naszej
spółki. Dbamy o podwykonawców i dostawców świadczących nam usługi. Chcemy,
aby nasi współpracownicy podnosili kwalifikacje, doskonalili swoje umiejętności oraz
działali w przyjaznym środowisku pracy. Działamy proaktywnie na rzecz poprawy
środowiska pracy.
3.	Będziemy dbać o środowisko naturalne. Decydując o planach inwestycyjnych i ich
realizacji bierzemy pod uwagę środowisko naturalne. Staramy się optymalizować
zużycie paliwa w działalności związanej ze środkami transportu. Czynnie działamy,
aby zredukować emisję CO2, zużycie energii elektrycznej w biurach, magazynach
i na terenach zewnętrznych. Dążymy do selektywnej zbiórki odpadów.
4.	Będziemy dbać o naszych partnerów i podwykonawców. Działamy w sposób
transparentny także w obszarach współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Wierzymy, że etyka w prowadzeniu biznesu jest kluczowa i takiego samego podejścia
oczekujemy od naszych partnerów i podwykonawców.
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• ciągle doskonalić efektywności działania i jakość oferowanych przez nas usług;
•	eliminować zagrożenia i ryzyka oraz zapewnić odpowiednie zasoby i środki
do wdrożenia i utrzymania bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy;
•	stale i systematycznie podnosić wiedzę i kwalifikacje pracowników
i współpracowników w obszarze BHP;
•	wdrażać rozwiązania organizacyjne w obszarze jakości, ochrony środowiska i BHP
wypracowane wspólnie z pracownikami na zasadzie konsultacji i współudziału;
•	promować, kształtować i rozwijać świadomość dotyczącą ochrony środowiska
i zasad bezpieczeństwa wszystkich pracowników, dostawców, podwykonawców
oraz wdrażać wewnętrzne instrukcje i zalecenia, a także dostosować dobre praktyki
dla poprawy stanu bezpieczeństwa;
•	zapobiegać zanieczyszczeniom i jak najlepiej chronić zasoby środowiska naturalnego;
•	zapewniać dobre relacje w pracy, promując wszelkie formy i aktywności na rzecz
budowania przyjaznej kultury pracy;
•	ciągle doskonalić system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz ochroną środowiska naturalnego.
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