POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO I BHP

Techical and Working Safety Policies

MEDCOM Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i utrzymaniu systemów zasilania, systemów
napędu, systemów klimatyzacji, dodatkowych układów elektrycznych i pojedynczych elementów wyposażenia do
zastosowań przemysłowych.
Nadrzędnym celem jest dla nas ciągłe podnoszenie jakości i niezawodności produkowanych wyrobów, dobro
i bezpieczeństwo naszych obecnych i przyszłych Klientów oraz naszego personelu.
Cel ten zamierzamy realizować poprzez projektowanie, produkcję i dostarczanie bezpiecznych w użytkowaniu
i produkowanych w bezpiecznym środowisku pracy, wyrobów.
Dlatego Zarząd Spółki zdecydował o ustanowieniu i wdrożeniu zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa
Technicznego i BHP wg norm ISO TS 22163:2017 i PN ISO 45001:2018, zobowiązując się tym samym do zapewnienia
odpowiednich zasobów i środków finansowych niezbędnych dla realizacji niniejszej polityki i wynikających z niej celów.
W obszarze bezpieczeństwa technicznego wyrobu:
Celem MEDCOM Sp. z o.o. jest zapewnienie naszych Klientów, że przed podjęciem się realizacji kontraktu
/zamówienia przeprowadzamy dogłębną analizę wymagań dotyczących wyrobu, aby mieć całkowitą pewność, że
posiadamy wystarczające zasoby i techniczne możliwości dostarczenia wyrobu, który spełni wymagania
obowiązującego prawa oraz norm technicznych i jakościowych.
Zarząd MEDCOM Sp. z o.o. zobowiązuje się:
• uwzględniać bezpieczeństwo techniczne w całym cyklu życia wyrobu począwszy od koncepcji wyrobu, poprzez
projektowanie, wytwarzanie, użytkowanie aż po etap utylizacji wyrobu,
• zapewniać spełnienie wymagań prawnych i normatywnych w procesie projektowania i rozwoju oraz w procesie
produkcji wyrobu,
• nieustannie podnosić świadomość pracowników, że jakość wykonanej pracy ma bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo techniczne wyrobów,
• systematycznie podnosić kwalifikacje pracowników,
• ciągle monitorować wskaźniki MTBF (średni czas międzyawaryjny) i aktualizować wskaźniki oceny dla
niezawodności naszych wyrobów,
• poddawać nasze wyroby wewnętrznym testom i próbom na stanowiskach uruchomieniowych oraz zewnętrznym
procedurom homologacyjnym i certyfikacyjnym.
W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:
Celem MEDCOM Sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnianym pracownikom oraz
wszystkim gościom i wykonawcom przebywającym na terenie Spółki.
Zarząd MEDCOM ustanawia niniejszą politykę jako odpowiednią do celu, wielkości i kontekstu funkcjonowania
Spółki. Biorąc pod uwagę specyfikę związanych z jej działalnością zagrożeń i możliwości oraz chcąc określić ramy dla
ustanawiania celów BHP, zobowiązuje się do:
• zapewnienia ciągłej zgodności naszego postępowania z wymaganiami prawymi i innymi z zakresu BHP,
• zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym poprzez identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń
oraz zmniejszanie ryzyka dla BHP,
• analizowania wyników auditów wewnętrznych oraz skuteczności wdrażanych działań korygujących
i doskonalących,
• podejmowania działań na rzecz poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy poprzez optymalizację przebiegów
procesów, stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, systematycznego badania
czynników w środowisku pracy oraz wdrażanie wymaganych środków profilaktycznych,
• współpracy z dostawcami, których zdolność do spełniania wymagań w zakresie BHP została zweryfikowana,
potwierdzona i udokumentowana,
• stałego podnoszenia poziomu świadomości w zakresie BHP, poprzez szkolenia i zapoznawanie pracowników
z wynikami oceny ryzyka,
• utrzymywania procesu konsultacji i uczestnictwa przedstawiciela pracowników i pracowników wszystkich szczebli
w opracowanie, planowanie, wdrażanie, ocenę działalności i działań na rzecz poprawy systemu zarządzania
BHP,
• ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP.
Z treścią Polityki Bezpieczeństwa Technicznego i BHP został zapoznany cały zatrudniony w naszej organizacji
personel, który jest świadomy swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo techniczne produktu i obowiązku
stosowania się do wymagań systemu zarządzania BHP.
Zarząd MEDCOM podjął decyzję o upublicznieniu treści niniejszej Polityki poprzez zamieszenie jej na stronie
internetowej Spółki.
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