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POTITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA

Podstawq dziafalnoSci Sp6lki Trans-Wiert jest wykonywanie prac przygotowawczych oraz zapewnianie
obslugi prac wiertniczych, w tym: budowa plac6w i dr6g dojazdowych o nawierzchni z plyt betonowych
i kruszywa, Swiadczenie uslug transportowo-sprzqtowych oraz prace demonta2owe i rekultywacja terenu.

Dodatkowo firma prowadzi stacjq kontroli pojazd6w, warsztat napraw, stacje paliw oraz inne serwisy
bran2y samochodowej, zar6wno dla klient6w indywidualnych jak i podmiot6w zbiorowych.

Misjq Sp6fki Trans-Wiert jest spefnianie oczekiwaf wszystkich klient6w, poprzez profesjonalno6i
i zapewnienie wysokiej jako6ci uslug, przy zachowaniu najwyZszej dbalo$ci o Srodowisko naturalne oraz
bezpieczedstwo pracy.

Stawiane sobie zadania skutecznie realizujemv poprzez nieustanne wdra2anie Polityki JakoSci, Srodowiska
i BHP ukierunkowanej na:
' oferowonie Klientom uslug i wyrobow wysokiej jokoici w uzgodnionych terminach, sluiqc fachowym

doradztwem,
' optymolne sterowonie procesomi wewnqtrznymi i dq2enie do ciqglego doskonalenia ich skutecznoici,
. ciqgle doskonalenie istniejqcego osortymentu uslug i podnoszenie jego jakoici,
o korzystonie wylqcznie z uslug i wyrob6w tych dostowc6w, kt6rzy gworantujq nojwyiszq jako1i swoich

prod u kt6w, od pow io daj qcq n aszym wymo g o n i om,
o utrzYmYwonie portnerskich stosunk6w z naszymidostawcami produktdw i uslug,
. wprowodzanie innowocji technicznych i organizacyjnych,
. optymolizowanie kosztbw na wszystkich szczebloch orgonizocyjnych,
o dbaloii o rozw6j i interesy firmy,
. utrzymywonie pozytywnego wizerunku firmy przy zopewnieniu jej efektywnoici ekonomicznej,
o przestrzeganie przepis6w prawnych i innych wymagari, w tym dotyczqcych aspekt6w irodowiskowych

zidentyfikowonych w sp6lce oroz BHp,
c podnoszenie kwolifikocji pracownik6w poprzez reolizacjq planowego systemu efektywnych szkoleh,
o zodowolenie procownik6w poprzez zopewnienie sprawnego systemu zorzqdzanio oroz moiliwoici osobistego

rozwoju,
o zapobiegonie zanieczyszczeniom, szkodom majqcym wplyw na irodowisko i szkodom moteriolnym poprzez

stosowonie nowoczesnego i bezpiecznego sprzqtu,
o stale monitorowanie ewentualnego wplywu dziolotnoici sp6lki no irodowisko naturolne poprzez

wykonywanie okresowych bodari laboratoryjnych,
. optymolizacjq zuiycio surowc6w noturalnych, materiolAw i poliw
o kreowanie zochowart proekologicznych wir6d pracownik6w i klient1w firmy poprzez prowodzenie szkoleh

i podnoszenie Swiadomoici ekologicznej
o zopobieganie wypodkom przy pracy, obra2eniom, zronieniom i niebezpieczeristwom zwiqzanym

z wykonywanq pracq,
o eliminowanie zogroieri iogroniczenie ryzyk dotyczqcych BHp,
. zopobieganie chorobom zawodowym oraz zdorzeniom potencjatnie wypodkowym,
. dqienie do ciqglego doskonolenio jakoici, bezpieczeristwa i higieny pracy oroz ochrony irodowiska,
o konsultacie iwsp6ludziol procownik6w w zorzqdzoniu systemem jokoici, irodowiska i BHp,
. zopewnienie odpowiednich zasob6w i irodkow do wdraianio polityki ZSZ

Realizujqc przyjqtq Politykq zobowiqzujemy siq utrzymai i ciqgle doskonalii skutecznosi Zintegrowanego
Systemu Zarzqdzania zgodnego z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001:2015, pN - EN ISO 1,4O0L:2OI5 oraz
PN - ISO 45001:2018. Efektem tak rozumianej Polityki bqdzie zadowolenie Klienta oraz renoma firmy ijej sukces
gospodarczy.

Tarzqd Sp6fki zapewnia,2e Polityka Zintegrowanego SystemuZarzqdzania jest publicznie dostqpna, a jej
cefe sq zrozumiale, wprowadzane i utrzymywane we wszystkich kom6rkach organizacyjnych firmy.
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