POLITYKA JAKOŚCI ŚRODOWISKOWA I BHP
SYNTOM METAL RECYCLING Sp. z o.o. jako priorytetowe wartości
w łańcuchu skupu, recyclingu i sprzedaży złomów metali uznaje:
➢ jakość,
➢ szybkość rotacji magazynowej,
➢ zachowywanie obowiązujących wymagań prawnych i regulacyjnych.
Celem realizacji polityki w zakresie jakości:
➢ systematycznie analizujemy rynek skupu,
➢ rozwijamy współpracę z dostawcami i klientami,
➢ pozyskujemy nowych dostawców i klientów,
➢ motywujemy do odpowiedniej jakości pracy,
➢ rozwijamy infrastrukturę oraz doskonalimy metody recyclingu.
Celem realizacji polityki w zakresie środowiskowym:
➢ dążymy do skupowania maksymalnej ilości odpadów metali,
➢ rozwijamy technologie i zakres przetwarzania w celu uzyskiwania jak
najwyższej jakości produktów oraz spełniania wymagań odbiorców,
➢ przeprowadzamy systematyczne szkolenia na każdym stanowisku pracy,
➢ minimalizujemy negatywne oddziaływanie na środowisko naszych
działań,
➢ zapewniamy pełną sprawność instalacji, infrastruktury, maszyn i urządzeń,
➢ oszczędzamy energię, paliwa i materiały,
➢ zarządzamy ryzykami i szansami dotyczącymi działalności środowiskowej.
Celem realizacji polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
➢ identyfikujemy i eliminujemy zagrożenia oraz ograniczamy ryzyka
dotyczące BHP a także ryzyka związane z realizowanymi procesami,
➢ identyfikujemy i wykorzystujemy szanse dotyczące BHP,
➢ zarządzamy ryzykami i szansami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny
pracy,
➢ wyposażamy personel w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie
robocze i wymagamy ich stosowania.
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Zobowiązujemy się do:
identyfikowania i spełniania wymagań prawnych i innych wymagań,
pełnego i terminowego realizowania umów,
spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania w zgodności z wymaganiami norm ISO 9001,
ISO 14001 oraz ISO 45001,
zapobiegania związanymi z pracą urazom i dolegliwością zdrowotnym,
konsultacji i współudziału pracowników w działaniach dotyczących BHP,
zapewniania odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki.

Na podstawie powyższej polityki ustala się na każdy rok cele dotyczące
jakości, ochrony środowiska i BHP oraz plany ich osiągania. Ustalone w nim
cele i zadania są monitorowane i rozliczane.
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