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Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz 

BHP. 

 

NAWEC Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu: 

 Obsługi bocznicy kolejowej; 

 Obsługi urządzeń i instalacji rozładunku węgla, jego składowania i załadunku do kotłów; 

 Obsługi instalacji i urządzeń rozładunku, przechowywania i podawania do kotła biomasy; 

 Obsługi urządzeń odpopielania i odżużlania; 

 Prac remontowych i modernizacyjnych urządzeń energetycznych (konserwacje, 

przeglądy, usuwanie awarii); 

 Dystrybucji gazów technicznych. 

 

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczenie Klientowi usług na najwyższym 

poziomie, zgodnie z jego oczekiwaniami, zapewniających pełne zadowolenie. Nie 

zapominając przy tym również o minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko oraz 

zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy. Politykę ZSZ realizujemy przy pełnym 

zaangażowaniu całego Kierownictwa i udziale wszystkich pracowników. 

 

Do realizacji powyższego celu dążymy w następujący sposób: 

1. Ciągle doskonalimy współpracę z Klientami i innymi zainteresowanymi stronami, opartą 

na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności. 

2. Stale identyfikujemy i nadzorujemy aspekty środowiskowe oraz zagrożenia, zarówno 

środowiskowe jak i BHP wynikające z wykonywanych prac. 

3. Doskonalimy proces realizacji usług poprzez wprowadzenie systematycznych działań 

doskonalących oraz korygujących i zapobiegawczych.  

„Naszym hasłem przewodnim jest zapobieganie, a nie reagowanie” 

4. Wdrażamy nowe technologie, poszerzamy obszary świadczonych usług przy użyciu 

materiałów o możliwie niskim stopniu oddziaływania na środowisko oraz pracowników. 

5. Systematycznie oceniamy oraz dobieramy dostawców i kooperantów zapewniających 

materiały i usługi najwyższej jakości oraz zgodne z wymogami ochrony środowiska 

naturalnego i pracy. 

6. Systematycznie podnosimy kwalifikacji i świadomość pracowników. 

 

Wyznaczone cele byłyby nie możliwe do osiągnięcia bez widocznego wsparcia 

Kierownictwa NAWEC Sp. z o.o., które zobowiązuje się do: 

 Ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania; 

 Zapobiegania urazom, schorzeniom zawodowym oraz zanieczyszczeniom; 

 Przestrzegania i spełniania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz innych 

regulacji i wymagań, do których przestrzegania spółka się zobowiązała; 

 Zaangażowania całej załogi przy ustalaniu i realizacji celów i założeń; 

 Zapewnienia środków i zasobów do realizacji przedsięwzięć związanych ze skutecznym 

funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 

Niniejsza Polityka ZSZ jest znana, zrozumiała i udostępniona wszystkim pracownikom, 

stronom zainteresowanym naszą działalnością oraz okresowo przeglądana i weryfikowana 

stosownie do potrzeb. 
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