
   

 
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA  

 
 

Stawiając sobie za cel utrzymanie pozycji lidera na rynku badań laboratoryjnych zapewniając jakość 
oferowanych usług na wysokim poziomie, dążąc jednocześnie do osiągania maksymalnie możliwej 
neutralności ekologicznej, wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 
informacji, zobowiązujemy się do: 

1. Osiągania stanu pełnej zgodności z prawem i normami obowiązującymi w zakresie jakości, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.  

2. Podążania za postępem techniki i utrzymywanie wysokiego poziomu technicznego poprzez 
stosowanie nowoczesnych metod badawczych i nowoczesnego sprzętu. 

3. Wdrażania nowych metod badań zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy. 
4. Wykonywania badań w sposób zapewniający otrzymywanie rzetelnych i wiarygodnych wyników. 
5. Zapobiegania awariom środowiskowym, monitorowania emisji do środowiska. 
6. Zapewnienia wszystkim stronom zainteresowanym dostępu do informacji dotyczących wpływu Spółki 

na środowisko oraz działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy  
i ochrony zdrowia. 

7. Stałego doskonalenia metod rozpoznawania zagrożeń i ochrony przed nimi, zapobiegania 
związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym oraz wdrażania ergonomicznych 
rozwiązań zmniejszających uciążliwości na stanowiskach pracy i ryzyko zawodowe. 

8. Angażowania Pracowników w procesy konsultacji i partycypacji w Zintegrowanym Systemie 
Zarządzania. 

9. Stałego doskonalenia poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników, ich świadomości ekologicznej 
oraz promowania postaw zwiększających zaangażowanie w działania na rzecz zaspokajania 
oczekiwań Klientów, ochrony środowiska i poprawy warunków pracy. 

10. Podejmowania działań zmierzających do zapewnienia właściwej ochrony informacji we wszystkich 
systemach ich przetwarzania w Spółce, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz  
w papierowym obiegu dokumentacji, w oparciu o najlepsze funkcjonujące standardy i praktyki  
w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. 

11. Zapewnienia znajomości i przestrzegania zasad określonych w dokumentacji Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania. 

12. Ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in. poprzez konsekwentną poprawę 
kluczowych wskaźników efektywnościowych realizowanych procesów oraz realizacji działań 
korygujących i analizę ryzyk.  

Strategię Spółki przedkładamy na działania realizowane w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania 
poprzez wzajemną, wewnętrzną współpracę na każdym szczeblu zarządzania w ORLEN Laboratorium S.A. 
oraz przy współpracy z innymi Spółkami Grupy Kapitałowej ORLEN.  

W związku z powyższym deklarujemy ciągłe doskonalenie działań na rzecz skuteczności wdrożonego 
Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025, Systemu Zarządzania BHP wg PN-ISO 45001, 
Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji wg PN-EN ISO/IEC:27001. 
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