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Polityka BHP, ochrony środowiska  i  jakości TSG Polska sp. z o.o. 
 
W TSG Polska sp. z o.o. zdrowie, bezpieczeństwo (BHP), ochrona środowiska i jakość są najwyższym priorytetem i 
fundamentalną częścią biznesu. 
TSG Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność w  zakresie generalnego wykonawstwa. kompleksowego zarządzania procesem 
inwestycyjnym, a także prace serwisowe i montaż urządzeń technologicznych. 
 
Wart oś ci  
Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, przestrzegamy przepisów prawa i wymagań klientów oraz 
podejmujemy racjonalne działania, aby zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko. 
 
Wierzymy, że silne zaangażowanie wszystkich w działania BHP będzie korzystne w innych obszarach działalności i pomoże w 
rozwoju zrównoważonej wydajności dla naszej firmy i naszych klientów. 
 
Chcemy, aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie i stanowiły istotę zadowolenia naszych Klientów.  
 
Zasa dy  
Wierzymy, że wszystkich wypadków można uniknąć i stale dążymy do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń 
niebezpiecznych, a także ich potencjalnego wpływu na ludzi, środowisko, zasoby oraz reputację wszystkich naszych 
pracowników oraz kontrahentów. 
 
Decyzje i wszelkie działania na wszystkich szczeblach organizacji muszą być spójne z celami zintegrowanego systemu 
zarządzania. 
Naszym nadrzędnym celem jest – zero wypadków i 100% zadowolonych Klientów. 
 
 
Wdr ożen ie  
BHP i jakość są kluczowe w naszych działaniach. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność.  
 
Aby dokonać wdrożenia tej polityki musimy: 

Stosować przepisy lokalne i wymagania klientów. 
Ocenić wszystkie zagrożenia związane z pracą, a następnie ograniczyć ryzyko. 
Zdefiniować globalne i indywidualne cele oraz określić plan działania. 
Wybierać pracowników i podwykonawców zgodnie z ustalonymi zasadami, z uwzględnieniem takich parametrów 
jak bezpieczeństwo pracy i jakość realizowanych procesów. 

 
Aby zagwarantować spójne, zrównoważone funkcjonowanie musimy:  

Promować kulturę bezpieczeństwa opartą na prawidłowych działaniach pracowników oraz świadomości 
występowania ryzyka. 
Zapewnić prawidłowe środki ochrony osobistej oraz instrukcje bezpiecznego wykonania pracy. 
Dokonywać rocznych przeglądów wyników bezpieczeństwa i osiągniętych sukcesów. 
Kontrolować skuteczność zasad reagowania kryzysowego i zarządzania zdarzeniami. 
Utrzymywać orientację na zadowolenie Klienta. 
 

Aby zachować ciągłą poprawę będziemy: 
Wspierać otwartą komunikację oraz przejrzyste raportowanie. 
Rozwijać kompetencje poprzez szkolenie pracowników i kluczowych partnerów. 
Przeprowadzać regularne audyty i kontrole zgodności podczas prowadzonych realizacji. 
Analizować główne przyczyny niebezpiecznych zdarzeń oraz niezgodności i dzielić się doświadczeniem. 
Konsultować z pracownikami oraz ich przedstawicielami wszystkie istotne kwestie związane z bezpieczeństwem 
pracy. 
Ciągle doskonalić zintegrowany system zarządzania oraz analizować ryzyko. 

 
Misj a  
Celem TSG Polska sp. z o.o. w zakresie Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zapewnienie spełnienia zasad 
opartych na normach PN-ISO 45001 oraz PN-EN ISO 9001 poprzez stworzenie bezpiecznych warunków pracy, z uszanowaniem 
dla środowiska oraz dla wszystkich pracowników, kontrahentów, klientów oraz ich użytkowników końcowych, co przełoży się 
na dostarczanie usługi zgodnie z wymaganiami Klienta. 


