POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Misją SSE Polska jest świadczenie wysokiej jakości usług dostarczających kompleksowych rozwiązań dla
górnictwa i przemysłu oraz dostarczanie produktów spełniających potrzeby, wymagania i oczekiwania
obecnych i przyszłych Klientów. Spółka realizuje ten cel w oparciu o wieloletnie doświadczenie, bazując na
najnowocześniejszych technologiach oraz mając do dyspozycji doświadczony i wysoko wykwalifikowany
zespół pracowników, przy zachowaniu najwyższych standardów zarządzania, jakości i bezpieczeństwa
pracy, kierując się w swoich zamierzeniach troską o środowisko naturalne i systematyczne podnoszenie
efektywności prowadzonej działalności, w myśl zasady:

Jakość – Terminowość – Bezpieczeństwo – Działania Proekologiczne.
Dla stałego zwiększania satysfakcji klientów i innych stron zainteresowanych, mając pełne rozeznanie
rodzajów i skali zagrożeń dla środowiska pracy oraz środowiska naturalnego, Spółka realizuje Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez:
- Utrzymanie wysokiej jakości usług, z wykorzystaniem podejścia opartego na ocenie ryzyka,
- Dbałość o klientów i ich zadowolenie ze współpracy ze Spółką;
- Ochronę środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom,
- Dbałość o zapewnienie pracownikom możliwie najlepszych warunków pracy i podejmowanie działań w
celu zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym,
awariom,
- Stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników oraz uwzględniania ich roli i zaangażowania do
działań na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Przestrzeganie przepisów prawnych i innych zobowiązań dotyczących zgodności, w tym dotyczących
bezpieczeństwa wyrobów, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Dialog ze stronami zainteresowanymi w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska,
- Stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz doskonalenie prowadzonych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
pracowników oraz poprawy efektów działalności środowiskowej.
Odpowiedzialność za realizację polityki jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań
i uprawnień. Wynikające z przyjętej polityki szczegółowe cele dotyczące jakości, środowiska i bhp są
rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące
świadczenia usługi oraz cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały
personel Spółki.
Zarząd SSE Polska zapewnia, że niniejsza Polityka ZSZ:
- jest odpowiednia do celu istnienia Spółki, charakteru działań i związanych z nimi zagrożeń oraz skali
wpływu na środowisko,
- tworzy ramy do ustanawiania i przeglądu celów oraz zadań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz środowiska.
Jednocześnie Zarząd SSE Polska deklaruje zapewnienie odpowiednich zasobów i środków, niezbędnych do
realizacji celów i zadań, ujętych w niniejszej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
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