POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

NDI ENERGY Sp. z o. o. z powodzeniem funkcjonuje na europejskim rynku będąc wytwórcą
rurociągów oraz realizując usługi spawalnicze na najwyższym światowym poziomie,
uwzględniającym najnowsze technologie i wymagania.
Dążymy do tego, aby znak firmy NDI ENERGY Sp. z o. o. kojarzył się zawsze naszym Klientom
z profesjonalną rzetelną obsługą i wysoka jakością naszych konstrukcji z zakresu budownictwa
infrastruktury energetycznej.
Pracujemy w Zintegrowanym Systemach Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i BHP,
zgodnie z normami:
PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2018, PN-EN ISO 3834-2:2007,
dzięki czemu możemy w pełni realizować wymagania naszych Klientów.
Działalność naszą ciągle doskonalimy realizując postawione, zintegrowane cele systemu zarządzania:
 wykorzystanie najnowocześniejszych technik i technologii w wykonywaniu i remontowaniu
rurociągów,
 stały wzrost poziomu zadowolenia naszych Klientów,
 ciągłe doskonalenie i skuteczny nadzór nad procesami realizacji inwestycji,
 dalszy rozwój bazy organizacyjnej i finansowej firmy na potrzeby realizowanych projektów oraz
kształtowanie dobrych praktyk zarządzania środowiskowego oraz bezpiecznych warunków
pracy,
 efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy
pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
Postawione cele realizujemy poprzez:
 pełne zaangażowanie kadry zarządzającej w osiąganie celów strategicznych firmy,
 systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy Pracowników, a także
Podwykonawców,
 systematyczne podnoszenie poziomu jakości ochrony środowiska, także u Podwykonawców,
 pełny nadzór nad środkami produkcji oraz sukcesywną modernizację wyposażenia
technicznego,
 monitorowanie, pomiar i doskonalenie prowadzonych procesów,
 wykonywanie wyrobów na stabilnym, wysokim poziomie jakościowym, ciągłego doskonalenia i
poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy,
 przestrzeganie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych dotyczących środowiska
naturalnego, bezpieczeństwa pracy oraz właściwych dla nich aspektów środowiskowych i
zagrożeń znaczących,
 prowadzenie szerokiego dialogu, konsultacji i współudziału z pracownikami i wszystkimi
zainteresowanymi stronami o naszych projektach na rzecz bezpieczeństwa,
 uwzględnienie nowoczesnych technologii ochrony środowiska przy realizacji procesów
produkcyjnych i prac montażowych,
 usuwanie zagrożeń i kontrolowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa,
 ciągłe podnoszenie świadomości i umiejętności naszych pracowników oraz ich zaangażowania
dotyczącego stosowania zasad zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy,
 ciągłe doskonalenie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Jesteśmy świadomi podjętych zobowiązań – wierzymy, że poprzez ciągłe podwyższanie
skuteczności i efektywności systemu zarządzania, systematyczne przeglądanie i
aktualizację polityki, celów jakościowych, środowiskowych i BHP oraz pełne
zaangażowanie wszystkich pracowników, zobowiązania te zrealizujemy na miarę
oczekiwań naszych Klientów i wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
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