Polityka Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹, Œrodowiskowego, Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy.
Rudpol-OPA Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ jest wyspecjalizowan¹ jednostk¹ wykonuj¹c¹:
badania, naprawy i serwis, konserwacjê, remont, monta¿ oraz obs³ugê urz¹dzeñ elektroenergetycznych,
badanie urz¹dzeñ elektrycznych budowy przeciwwybuchowej,
opinie rzeczoznawcze w tym badania nieniszcz¹ce zgodnie z nadanymi upowa¿nieniami,
badania, naprawy i serwis, konserwacjê, remont, monta¿ oraz obs³ugê uk³adów napêdowych, w tym maszyn
wyci¹gowych,
us³ugi sprzêtowe, remontowo-budowlane i rozbiórkowe,
transport osób, serwis autobusów oraz us³ugi logistyczne,
obs³uga szybów, urz¹dzeñ elektrycznych i napêdowych w tym maszyn wyci¹gowych,
us³ugi szkoleniowe.
Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania w Rudpol-OPA Sp. z o.o. ma na celu ci¹g³y rozwój,
osi¹ganie poziomu us³ug zgodnego z wymaganiami i oczekiwaniami klienta oraz wymaganiami prawnymi i innymi.
Spe³niamy potrzeby klientów poprzez skuteczne, elastyczne i sprawne zarz¹dzanie procesami realizowanymi w Firmie.
Wspó³uczestnictwo pracowników w realizacji za³o¿eñ Polityki Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania wynika z ich uprawnieñ
i odpowiedzialnoœci oraz zaanga¿owania na rzecz osi¹gania wyznaczonych poni¿ej celów:

doskonalenie œwiadczonych us³ug,
wzrost dochodów z dzia³alnoœci Spó³ki poprzez redukcjê kosztów w³asnych w po³¹czeniu z optymalizacj¹
realizowanych procesów oraz wprowadzanie nowych rodzajów us³ug,
poprawa bezpieczeñstwa i higieny pracy,
ograniczenie zu¿ycia surowców i materia³ów pochodz¹cych ze Ÿróde³ nieodnawialnych,
ograniczenie negatywnego wp³ywu dzia³alnoœci na œrodowisko,
stosowanie dostêpnych na rynku nowych technologii celem wykorzystywania energii elektrycznej
produkowanej ze Ÿróde³ odnawialnych.
optymalne wykorzystanie ró¿nych rodzajów energii,spe³nianie œrodowiskowych oczekiwañ klientów

Osi¹ganie tych celów jest mo¿liwe dziêki:
sta³emu doskonaleniu us³ug poprzez zakup nowego sprzêtu, nowych technologii oraz modernizacjê istniej¹cej
bazy sprzêtowej,
poszanowaniu, anga¿owaniu i motywowaniu pracowników, ich dokszta³canie zawodowe oraz szkolenia
podnosz¹ce œwiadomoœæ w odniesieniu do jakoœci us³ug, dba³oœci o œrodowisko i bezpieczeñstwo pracy,
d¹¿eniu do sta³ej poprawy stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy, poprzez uruchamianie mechanizmów
zwi¹zanych z ci¹g³ym doskonaleniem skutecznoœci Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania,
zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz doskonaleniu warunków bezpieczeñstwa i
higieny pracy, poprzez systematyczn¹ identyfikacjê i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych,
a tak¿e informowanie pracowników o zagro¿eniach wystêpuj¹cych przy wykonywaniu prac o szczególnym
zagro¿eniu dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego,
prowadzeniu racjonalnej i bezpiecznej dla œrodowiska gospodarki surowcami i materia³ami,
ograniczaniu wytwarzania odpadów i ich segregacji,
spe³nianiu wymagañ prawnych i innych.
Kierownictwo Spó³ki zapewnia niezbêdne zasoby dla realizacji niniejszej Polityki i wynikaj¹cych z niej celów. Polityka
Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania jest corocznie weryfikowana w ramach przegl¹du zarz¹dzania.
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