WARTER FUELS Spółka Akcyjna

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP
Celem Warter Fuels Spółka Akcyjna jest jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb Klienta
w zakresie jakości, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko naturalne dla dostarczanych mu
wyrobów i świadczonych usług oraz efektywność działania w tym ograniczanie negatywnego wpływu na
środowisko naturalne oraz redukcja ryzyk w Naszej Organizacji w zakresie bhp związanych
z produkcją, magazynowaniem i sprzedażą paliw i chemikaliów oraz projektowania technologii,
procesów i metodyk analitycznych dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego i chemicznego.
Powyższe cele realizujemy poprzez:
−

ciągłe rozeznanie marketingowe obecnych i przewidywanych kierunków rozwoju w zakresie
potrzeb odbiorców,

−

stosowanie metod kontroli umożliwiających prowadzenie udokumentowanego nadzoru nad
jakością wyrobów i usług oraz bezpieczeństwa ich produkcji,

−

opracowanie systemu eliminacji potencjalnych i rzeczywistych przyczyn nieprawidłowości,

−

jasno sprecyzowane i udokumentowane zakresy odpowiedzialności, kompetencji
i obowiązków pracowników,

−

podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, ich angażowanie w zakresie doskonalenia
jakości oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

−

spełnienie wymagań klienta, przepisów prawnych oraz wewnętrznych regulacji Warter Fuels
dotyczących naszych wyrobów i usług oraz organizacji pracy

−

ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

−

identyfikację, monitorowanie i redukcję wpływu aspektów środowiskowych

−

stałą poprawę ergonomii i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach poprzez wdrażanie nowych
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla zapobiegania wypadkom przy
pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

−

zapewnienie zasobów i środków do wdrażania niniejszej Polityki.
Gwarancją realizacji celów i zamierzeń Spółki w zakresie jakości, oddziaływania na środowisko

naturalne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jest przestrzeganie powyższych zasad wdrożonego
i utrzymywanego w naszej organizacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami
norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Nasz system jest systematycznie oceniany na przeglądach
zarządzania realizowanych przez Najwyższe Kierownictwo.
Zapewniamy, że cele i zobowiązania zawarte w Polityce zostały skonsultowane z pracownikami
i są znane, rozumiane oraz realizowane na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszej Spółki co
poprawia skuteczność i efektywność naszej pracy.
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