POLITYKA ŚRODOWISKOWA I JAKOŚCI
MOSTOSTAL Płock SA jest Firmą z wieloletnią tradycją w zakresie produkcji
i kompleksowych usług montażowych konstrukcji stalowych i budowlanych w kraju i za
granicą.
Głównym kierunkiem polityki naszej Firmy w osiągnięciu celów
jakościowych jest świadome osiągnięcie jakości produkowanych wyrobów i
świadczonych usług w pełni zadowalających Klienta i spełniających warunki
bezpiecznego użytkowania
Głównym kierunkiem polityki naszej Firmy długofalowej strategii rozwoju Firmy
jest dążenie do utrzymania znaczącej pozycji w branży montażowo-produkcyjnej, co
osiągamy stosując świadome uzyskanie jakości produkowanych wyrobów i
świadczonych usług w pełni zadowalających Klienta i spełniających warunki
bezpiecznego użytkowania oraz poprzez systemowe podejście do oceny wpływu
produkcji i usług na środowisko zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, PN-EN ISO 3834-2:2007; PN-EN 1090-1+A1:2012 i innych. Skuteczność
naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest w sposób ciągły doskonalona.
Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań
środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności oraz
zidentyfikowanych aspektach środowiskowych. Aspekty te ciągle poprawiamy
wyznaczając stosowne cele środowiskowe.
Deklarujemy, że nasze wysiłki zmierzać będą w kierunku realizacji następujących zadań
i celów:
1. Działalność i rozwój Firmy oparta jest na stosowaniu najlepszych dostępnych,
energooszczędnych technologii uwzględniających: minimalizację wpływu na
środowisko, ograniczenie zużycia czynników energetycznych i wody oraz efektywne
zużywanie materiałów we wszystkich sferach działalności.
2. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz osiągania stanu pełnej zgodności z
obowiązującym prawem i normami ekologicznymi.
3. Efektywne zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych,
remontowych i pomocniczych.
4. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i ilości
powstających odpadów stałych.
5. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji w zakresie zagadnień dot. wpływu
Spółki na otaczające ją środowisko.
6. W sposób ciągły, minimalizowanie zagrożeń substancji szkodliwych na wszystkich
stanowiskach pracy.
7. Wdrażanie nowych technologii.
8. Modernizację wyposażenia do produkcji warsztatowej i montażowej.
9. Podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 Szczegółowe cele jakościowe są określane przez Kierownictwo dla poszczególnych
jednostek organizacyjnych w zależności od bieżących potrzeb Firmy i wymagań
Klienta. Przegląd celów dokonywany jest podczas przeglądów systemu przez
Kierownictwo.
System opisany jest w Księdze Zintegrowanego Sytemu Zarządzania Mostostalu
Płock S.A.
Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na
zewnątrz Spółki.
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