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POLITYKA ZSZ/QHSE
Najwyższe kierownictwo Drill-Lab Sp. z o.o. jest świadome faktu, że sukces rynkowy
stanowi wypadkową wysiłków organizacyjnych ukierunkowanych na satysfakcję
i zadowolenie naszych Klientów.
Odniesienie takiego sukcesu jest i będzie w przyszłości najważniejszym
celem zarówno całej Spółki, jak i poszczególnych jej pracowników.
Gwarancją spełnienia niniejszej Polityki ZSZ/QHSE
jest utrzymanie i doskonalenie skuteczności
Zintegrowanego Systemu Zarządzania QHSE
opartego na normach PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001
oraz dobrych praktykach poprzez:
1.
2.

partnerską współpracę z klientami oraz identyfikowanie ich potrzeb i oczekiwań,
badanie poziomu zadowolenia klientów oraz prowadzenie działań wzmacniających to
zadowolenie,
3. uwzględnienie w swoich działaniach czynników zewnętrznych i wewnętrznych Spółki oraz jej
celu i strategicznego kierunku,
4. procesowe podejście do zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną
pracy, w tym określenie i monitorowanie wzajemnie oddziałujących na siebie procesów,
5. spełnianie wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych w zakresie
jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
6. ustanowienie mierzalnych celów jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy, a także monitorowanie dążeń do ich osiągnięcia,
7. zobowiązanie do zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne przez zapobieganie
emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz proekologiczną gospodarkę odpadami,
8. zobowiązanie do eliminacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zmniejszania związanego z nimi ryzyka,
9. zatrudnianie personelu o określonych kompetencjach oraz jego rozwijanie poprzez
systematyczne szkolenia,
10. rozwijanie w pracownikach świadomości ich znaczenia w organizacji, kształtowanie ich
wiedzy w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, konsultowanie i
udział pracowników lub ich przedstawicieli w działaniach dotyczących ZSZ/QHSE
11. tworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla pełnego angażowania się pracowników w
osiąganie celów Spółki,
12. ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania poprzez identyfikację aspektów
środowiskowych i zagrożeń, zapobieganie urazom i chorobom zawodowym oraz
eliminowanie awarii środowiskowych, wypadków przy pracy.

Niniejsza Polityka ZSZ/QHSE jest konsultowana z pracownikami,
ogólnie dostępna oraz znana, rozumiana i obowiązująca
dla wszystkich pracowników Spółki.
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