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ZARZĄDZANIA  ŚRODOWISKOWEGOiBHP

Uwzględniając  charakter  prowadzonej  działalności  związanej  z  instalacjami  w  tym  rurociągów

technologicznych  oraz  wytwarzaniem,  montażem,  naprawą  i modernizacją  zbiomików  ciśnieniowych

i bezciśnieniowych  nadrzędnym  celem  firmy  NIWA  jest  dostarczanie  wyrobów  i usług  o wysokiej

ipowtarzalnej  jakości  uwzględniając  wymagania  prawne,  w szczególności  wynikające  z Dyrektywy  Ciśnieniowej

nr  2014/68/UE,  wymagania  branżoweisystemowe,  przy  jednoczesnym  zachowaniu  standardów  związanych  z

ochronąśrodowiskaibezpieczeństwemihigienąpracy. I.

Uwzględniając  kontekst  organizacji,  wymagania  i oczekiwania  stron  zainteresowanych,  wyniki  analizy

ryzyk  i szans  Zarząd  spółki  zobowiązuje  się do zgodności  oraz  spełniania  mających  zastosowanie  wymagań

prawnych  iinnych  wymagań,  zapewnienia  odpowiednich  zasobówiśmdków  do wdrażania  niniejszej  polityki,

ochmny  środowiska,  ciągłego  doskonalenia  ZSZ,  stałej  poprawy  warunkówistanu  BHP,  eliminowania  zagrożeń

iograniczania  ryzyk  dotyczących  BHP,  w tym do zapobiegania  wypadkom  przy  pracy,  chorobom  zawodowym

izdarzeniom  potencjalnie  wypadkowym  oraz  zanieczyszczeniom  środowiska.

Nasze  działania  prowadzimy  w sposób  celowyizorganizowany,  wdrażając,  stosującidoskonaląc  metody

zarządzania  zgodnie  z wymaganiami  norm  PN-EN  /SO  9001,  PN-EN  /SO  3834-2,  PN-EN  ISO  14001,  PN-łSO

45001,  poprzez  wyznaczanie  i realizację  celów  jakościowych,  środowiskowymi  i BHP,  adekwatnie  do potrzeb

technologicznych,  zidentyfikowanych  w  firmie  znaczących  aspektów  środowiskowych  oraz  znaczących

zagrożeń  BHP  związanych  z realizowanymi  przez  firmę  procesami,  uwzg1ędniając  punkt  widzenia  stron

zainteresowanych  fj. pracowników,  społeczności  lokalnej,  organów  nadzoru  itp.

Aby  osiąqnąć  cele  zawarte  w Polityce  Zarząd  firmy  NIWA  zobowiązuie  się  do:

*  prowadzenia  procesówiusług  w sposób  nadzorowany  ze szczególnym  uwzględnieniem  wymagań  BHP

i ochrony  środowiska,  w  celu  poprawy  efektów  działalności  w  obszarze  jakości,  środowiska

ibhp,  w tym  poprzez  określenie  kryteriów  monitorowaniaipomiaru  procesu,

*  zapewnienia  bezpieczeństwa  i higieny  pracy,  w  celu  zapobiegania  związanym  z pracą  urazom

i dolegliwością  zdrowotnym,  w tym do konsultacji  i współudziału  pracowników  lub ich przedstawicieli

w tym  zakresie,

*  efektywnego  zarządzania  zasobami  materiałowymi,  ograniczając  ilość  wytwarzanych  odpadów

niebezpiecznychiinnych  niż  niebezpieczne,

*  promowania  stosowania  podejścia  procesowego  oraz  opartego  na ryzyku  poprzez  cykliczną  analizę

ryzykiszans  organizacji,

*  budowaniastabiInychiefektywnychwięzizKlientamiiinnymistronamizaintere'>owanymi,

*  rozwoju  potencjałuizaplecza  technicznego  adekwatnie  do podejmowanych  działań,

*  utrzymywania  wymaganych  kwalifikacji  oraz  uwzględniania  rołi pracowników  i ich angażowania  do

działań  na rzecz  bezpieczeństwaihigieny  pracy,

*  podnoszenia  świadomości  proekologicznej  osób  pracujących  dla organizacjiiw  jej  imieniu,

*  zapobiegania  zanieczyszczeniom,  poprzez  stosowanie  odpowiednich  praktyk  i technołogii, w tym
właściwy  nadzór  nad  realizacją  procesów,  modernizację  posiadanego  wyposażenia  techniczno-
technologicznego.

Niniejsza  Polityka  została  uzgodniona  z pracownikami  i ich przedstawicielami,  zakomunikowana

wszystkim  pracownikom  pracującym  w organizacji  i w jej  imieniu  oraz  upubliczniona  na stronie intemetowej

naszej  firmy.

Ropczyce;  18.12.2020r

Prezes  Zarządu  Jan  Niwa


