
Naczelnym priorytetem wszystkich pracowników Spó³ki
jest stosowanie w praktyce zasad wyznaczaj¹cych 
standardy prowadzenia dzia³alnoœci w obszarze 
zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskowego oraz
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy ujête w normach.

ArcelorMittal Tubular Products Kraków Spó³ka z o.o.
prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie nowoczesnej produkcji
rur zgrzewanych, spe³niaj¹c oczekiwane przez klientów
wymagania jakoœciowe, przy zapewnieniu wszystkim
pracuj¹cym bezpiecznych i zdrowych warunków pracy
oraz funkcjonowania Spó³ki w sposób przyjazny
œrodowisku.

Dla zwiêkszenia skutecznoœci w osi¹ganiu za³o¿onych
celów systematycznie doskonalimy planowanie 
i zarz¹dzanie procesami oraz podejmujemy dzia³ania na
rzecz:
- wzrostu zadowolenia naszych klientów i ich trwa³ego
  zaufania do naszych wyrobów;
- zmniejszenia zagro¿eñ wypadkowych i chorobowych dla
  pracowników i wykonawców;
- ochrony œrodowiska w ca³ym procesie produkcyjnym
  Spó³ki, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ,
  zagospodarowywanie, odzysk i recykling odpadów oraz
  ograniczenie zu¿ycia surowców i energii.
Zobowi¹zujemy siê do:
- spe³niania wymagañ i ci¹g³ego doskonalenia 
  skutecznoœci funkcjonuj¹cego zintegrowanego systemu
  zarz¹dzania;
- przestrzegania przepisów prawnych i innych wymagañ
  dotycz¹cych produkowanych wyrobów, bezpieczeñstwa
  pracy oraz ochrony œrodowiska;
- przegl¹du i aktualizowania ustalonych celów,
  zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom, w tym 
  zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
  oraz zanieczyszczeniom œrodowiska i nadzwyczajnym
  zagro¿eniom œrodowiska;
- prowadzenia procesów produkcyjnych w sposób
  zapewniaj¹cy realizacjê wymagañ jakoœciowych,
  minimalizacjê negatywnego oddzia³ywania procesów na
  œrodowisko oraz gwarantuj¹cych sta³¹ poprawê stanu
  bezpieczeñstwa i higieny pracy;
- sta³ego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników
  oraz anga¿owania ich w osi¹ganie ustalonych celów
  i realizacjê dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska oraz
  poprawy bezpieczeñstwa i higieny pracy;
- zapewnienia niezbêdnych zasobów i œrodków do
  realizacji za³o¿onych celów i zobowi¹zañ.

Gwarancj¹ realizacji powy¿szych celów i zobowi¹zañ
jest:
- utrzymanie i doskonalenie wdro¿onego zintegrowanego
  systemu zarz¹dzania zgodnego z wymogami norm:
  ISO  9001:2008,
  ISO  14001:2004,
  BS OHSAS 18001:2007,
  PN-N-18001:2004.
- spe³nienie przepisów wykonawczych Dyrektywy
  Europejskiej 97/23/EG w zakresie produkcji rur
  stalowych ze szwem do zastosowañ w urz¹dzeniach
  ciœnieniowych;
- spe³nienie przepisów ustawowych, wykonawczych
  i administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich
  ustanawiaj¹cych zharmonizowane warunki wprowadzania
  do obrotu wyrobów budowlanych, zgodnie 
  z Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  Nr 305/2011.
- spe³nienie wymagañ zawartych w procedurach
  akredytowanych jednostek certyfikuj¹cych
  dopuszczaj¹cych nasze wyroby do specyficznych
  zastosowañ.

Sukces tej polityki wymaga zaanga¿owania ze strony 
wszystkich, którzy pracuj¹ z nami i dla nas, dlatego
te¿ d¹¿ymy do w³¹czenia na rzecz tych dzia³añ w mo¿liwie
najwiêkszym stopniu pracowników i wspó³pracuj¹ce
z nami firmy.

Realizacja ustaleñ ustanowionej polityki oceniana jest
w ramach okresowych przegl¹dów zintegrowanego
systemu zarz¹dzania wykonywanych przez kierownictwo
Spó³ki ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o.

Zintegrowana dla wszystkich systemów polityka 
ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o. jest
zakomunikowana i znana naszym pracownikom oraz 
wszystkim zainteresowanym stronom.
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