POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZARZĄDZANIA
PASEK, istnieje jako grupa skonsolidowanych spółek działająca w sektorze materiałów
ogniotrwałych (Pasek España i Pasek Europe) oraz wydobywczej i logistycznej krzemianu
magnezu (dunitu) (Pasek Minerales i Pasek North America).
PASEK traktuje Jakość, Środowisko oraz Bezpieczeństwo i Higienę Pracy jako priorytety,
które wspomogą osiągnięcie przywództwa, ciągłego wzrostu i skuteczności w swoich działaniach.
Postanowiono ustalić i wdrożyć następujące zasady:
Wykonywać zadania i usługi, które zawsze odpowiadają oczekiwaniom naszych klientów,
aby uzyskać status niezawodnej firmy i kontynuować ciągły rozwój marki Pasek.
Zapewnienie ochrony i szacunku dla Środowiska jako podstawowej wartości i wyznacznika
odpowiedniej jakości życia.
Aktywna ochrona zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników, podwykonawców
a także gości firmy oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ergonomii miejsca pracy.
Zgodnie z tymi zasadami PASEK przyjmuje następujące zobowiązania:
1.

Spełnić wymogi prawne, regulacje i oczekiwania klientów, dotyczące działalności firmy.

2.

Identyfikować, oceniać i usuwać oraz minimalizować ryzyko, na jakie narażeni są pracownicy
w trakcie pracy.

3.

Zapewnić niezbędne zasoby, zarówno ludzkie, technologiczne i finansowe, jak i dostęp do
niezbędnej wiedzy na temat wdrażania i utrzymania zintegrowanego systemu zarządzania.

4.

Akceptować i weryfikować Politykę w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem|
i bezpieczeństwem w miejscu pracy ustanowioną przez kierownictwo, która powinna być podana
do publicznej wiadomości.

5.

Ustalić roczne cele oraz monitorować je za pomocą odpowiednich wskaźników jako narzędzi do
poprawy i samooceny zintegrowanego systemu zarządzania.

6.

Zastosować odpowiednie środki korygujące i zapobiegawcze, aby skutecznie wyeliminować
zaistnienie problemu w przyszłości.

7.

Racjonalne korzystać z zasobów naturalnych oraz minimalizować wpływ na środowisko,
poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami i redukcję emisji.

8.

Opracować i wdrożyć na wszystkich poziomach organizacyjnych system ciągłego doskonalenia
naszych procesów i warunków pracy.

9.

Zapewnić pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych
a także zwiększenie świadomości w zakresie jakości, BHP i środowiska.

10. Wdrożyć i utrzymać System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy na wszystkich poziomach organizacji firmy, ponieważ wierzymy, że właściwe
działanie systemu możliwe jest przy udziale wszystkich pracowników firmy.
11. Respektować wszystkie prawa i obowiązki zawarte w Kodeksie Postępowania.

Niniejsza Polityka jest dokumentem publicznym i powinna być udostępniona wszystkim
pracownikom firmy oraz każdej zainteresowanej osobie.
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