Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
:."-**
*;ffi

",ffi

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. (cBiDGp)

Strategicznym celem Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o,o. (CBiDGP) jest:

.
o
.
.

zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług i ich ciągłe doskonalenie,
dbanie o bezpieczeństwo powierzonych informacji,
dbanie o bezpieczeństwo i higienę realizowanych procesów pracy,

ochrona środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego
mo9ącym powstaó na skutek realizowanej działalności.

usługi są zawsze wykonywane zgodnie z wymaganiami
obowiązujących przepisów prawnych, norm odniesienia, ustalonymi metodami oraz wymaganiami

że oferowane

CB|DGP deklaruje,

wyn i kającym i z wd rożone g o Zi nteg rowa neg o System u

Zauądzania,

Wdroźenie i utrzymanie Zintegrowanego SystemuZarządzania daje pewność, ze CBiDGP:

.

.
.
o

spełnia wymagania klientów,

w szczególności w zakresie

zapewnienia wiarygodności,

zetelności usług badań maszyn i urządzeń gorniczych w zakresie mechanicznym
i elektrycznym, w tym żeczoznawczych, oraz badań materiałowych, środowiskowych
i usług szkoleniowych,

zażądza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyĄe o znaczeniu strategicznym w zakresie
świadczonych usług oraz bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki
szacowania

i

oceny ryzyka,

zabezpiecza aktywa związane

z

przechowywaniem

i

przetwarzaniem informacji pzed

nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem,

realizuje spojny proces poprawy stanu bezpieczeństwa

i

higieny pracy mając przede

wszystkim na względzie zapobieganie wypadkom przy pracy

i

zdarzeniom potencjalnie

wypad kowy m ol az wystąpien u choró b zawodowych,
i

.

identyfikuje

i

ogranicza negatywne oddziaływanie procesów na środowisko naturalne,

minimalizując ilościwytwarzanych odpadów oraz maląc

na uwadze spełnianie wymagań

prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska ciągle doskonali efekty swojej działalności

o

środowiskowej

stale podnosi świadomość,kompetencje techniczne i kwalifikacje swoich pracowników.

Zapewniam,

w
i

że

systemie zarządzania są zakomunikowane
realizaĄa wynikających z nich określonych celow ogólnych

ustanowione procesy

Organizacji, monitorowane

a

w

szczegołowych jest poddawana okresowym przeglądom.

Biorąc pod uwagę powyższe zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów i środków oraz
ciągłego dos kon alen ia skuteczności Zi nteg rowaneg o System u Zarządzania.
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