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Polityka
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Huty Miedzi "Głogów"
Misją

naszego Oddziału, spójną ze strategią KGHM Polska Miedź S.A.,jest produkcja miedzi
elektrolitycznej w postaci katod, srebra elektrolitycznego w postaci wlewków
i granulatu oraz pozostałych produktów objętych certyfikacją, w sposób bezpieczny
dla pracowników
i otoczenia, ekonomicznie uzasadniony odzysk zawartych
w surowcach metali i pierwiastków, optymalizacja kosztów produkcji, przy
ograniczonym oddziaływaniu na środowisko.

Działalność

przez nas prowadzona wynika z naszej świadomej troski o:
• spełnienie wymagań naszych obecnych, a także potencjalnych klientów,
• bezpieczeństwo i warunki środowiska pracy pracowników,
• minimalizowanie negatywnych skutków naszego oddziaływania na środowisko
naturalne.

Polityka

nasza jest adekwatna do prowadzonej przez nas działalności i realizujemy ją poprzez
następujące cele strategiczne:
• doskonalenie procesów i jakości wytwarzanych produktów - systematycznie
wdrażając osiągnięcia nauki i postęp techniczno-technologiczny,
• ciągłą poprawę
oddziaływania
na środowisko
modernizując
procesy
metalurgiczne i urządzenia służące ochronie środowiska oraz zapobiegając
zanieczyszczeniom i awariom,
• racjonalne korzystanie z zasobów środowiska, zwłaszcza z energii i paliw,
• ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji do środowiska,
• ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobieganie wypadkom
przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
i awaryjnym - stosując dostępne środki i metody,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz świadomości pracowników w zakresie
jakości produkcji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobowiązujemy się

do
•
•
•
•
•

:
spełnienia uzgodnionych wymagań i oczekiwań klientów,
spełnienia obowiązujących nas wymagań prawnych i innych wymagań,
tworzenia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników i osób przebywających
na terenie naszego Oddziału,
monitorowania jakości produkcji, warunków pracy, oddziaływania na środowisko
i zapobiegania awariom,
ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Postępując

zgodnie z tymi zasadami, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, staramy się
zagwarantować najwyższą jakość realizacji oczekiwań klientów, bezpieczne warunki
pracy oraz coraz większe ograniczenia negatywnego oddziaływania do środowiska,
poprzez zapewnienie dostępności środków i zasobów niezbędnych do realizacji
niniejszej polityki.

Polityka

niniejsza jest:
• uzgodniona z przedstawicielami pracowników,
• znana naszym pracownikom,
• zakomunikowana
wykonawcom
usług serwisowych
udostępniana współpracującym stronom,
• okresowo przeglądana i weryfikowana.
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