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POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Nadrzędnym celem Zakładu jest spełnianie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów oraz dążenie
do zwiększenia ich zadowolenia z jakości dostarczanych wyrobów i usług. Jednocześnie usilnie dbamy
o ochronę środowiska, a także o bezpieczeństwo pracy naszej załogi oraz załóg naszych Klientów.
Realizujemy działania w zakresie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prowadzenia ruchu odmetanowania kopalń,
wykonywania otworów podziemnych wszelkiego rodzaju i przeznaczenia,
montażu i demontażu rurociągów różnego przeznaczenia,
projektowania systemów i technologii ujmowania metanu,
projektów technicznych urządzeń i gotowych obiektów przemysłowych, w tym obiektów odmetanowania,
budowy, rozbudowy oraz modernizacji ww. obiektów,
nadzoru nad ruchem i dystrybucją gazu z procesu odmetanowania kopalń,
oceny zagrożenia metanowego, oznaczania metanonośności, prognozowania metanowości, analiz oraz opinii
w tym zakresie,
wytwarzania mieszanin gazowych,
wzorcowania mieszanin gazowych przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA, Nr AP 143,
badania zwiercin i prób kawałkowych z węgla kamiennego przez laboratorium badawcze akredytowane
przez PCA, Nr AB 1347,
wydobycia gazu ziemnego.

Będąc świadomymi znaczenia dobrej jakości naszych wyrobów i usług dla wszystkich Klientów,
wpływu naszych działań na bezpieczeństwo pracy załóg górniczych oraz na środowisko naturalne;
utrzymujemy i doskonalimy zintegrowany system zarządzania. Monitorujemy możliwe zagrożenia,
w tym ryzyka i szanse oraz podejmujemy niezbędne działania, a także oceniamy ich skuteczność.
Działania swoje doskonalimy poprzez:
− wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii górniczej odmetanowania, zwiększających
skuteczność ujęcia metanu i postęp przy wierceniach dołowych, przyjaznych środowisku naturalnemu oraz
poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy załogi,
− terminowość wykonania oraz przekazania projektów i dokumentacji technicznych zamawiającemu,
− dotrzymanie terminów uzyskania stosownych dopuszczeń oraz terminów odbiorów w celu oddania do użytku
gotowych obiektów przemysłowych, w tym obiektów odmetanowania,
− konkurencyjność cenową oraz pełną zgodność mieszanin gazowych z wymaganiami,
− utrzymanie jakości badań zwiercin i prób kawałkowych z węgla kamiennego oraz wzorcowań mieszanin gazowych,
− wysoką trafność prognoz metanowości, rzetelność oznaczeń metanonośności oraz ocen i analiz w tym zakresie,
− spełnianie wymagań ustawowych i przepisów prawnych w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony środowiska, z uwzględnieniem występujących zagrożeń i aspektów środowiskowych,
− systematyczne podnoszenie świadomości i kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników oraz ich zaangażowania
do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez konsultacje z pracownikami oraz ich przedstawicielami,
− zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i potencjalnym zagrożeniom,
− utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnego
z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest odpowiednia dla prowadzonych przez nasz
Zakład działań, także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do skali wpływu tych działań
na środowisko naturalne. Zaangażowanie się całej załogi oraz aktywny współudział pracowników w
realizacji założeń Polityki, pozwoli na pełne osiąganie wytyczonych celów i zadań, eliminowanie
występujących zagrożeń oraz na stałe rozwijanie i doskonalenie naszej firmy.
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