
 

  

 
 
 
 
 
 
 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA  JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM 
ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W GSP SP. Z O.O. 

 

Gas Storage Poland sp. z o.o. (Spółka), („GSP”) prowadzi działalność świadczenia usług 
magazynowania paliw gazowych oraz projektowania, budowy i eksploatacji kawernowych 
podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej. Naszą misją jest budowa i udostępnianie 
bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury magazynowania energii przyjaznej klientom  
i środowisku. 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem i bhp w GSP sp. z o.o. 
(„Polityka”) jest zgodna z misją Spółki i jest gwarantem realizacji celu, jakim jest osiągnięcie pozycji 
lidera w zakresie udostępniania podziemnych magazynów energii oraz zaufanego partnera  
w zakresie budowy bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury magazynowej w Europie. Nasza 
Polityka jest spójna z Polityką QHSE Polityka Jakości, Środowiskowa, Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy w Grupie Kapitałowej PGNiG S.A. 

GSP realizując strategię biznesową opartą o ideę zrównoważonego rozwoju i zasady społecznej 
odpowiedzialności biznesu, zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego 
zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp zgodnego z wymaganiami 
norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018  poprzez realizację poniższych celów: 

• Identyfikację, nadzorowanie i zapewnienie skuteczności i efektywności procesów  
w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• identyfikowanie i przestrzeganie wymagań prawnych i innych wymagań oraz zobowiązań 
odnoszących się     do przedsiębiorstwa, 

• wdrażanie rozwiązań, norm i standardów płynących z dobrych praktyk, 
• optymalizację kluczowych procesów technologicznych i organizacyjnych, 
• budowanie stabilnych, partnerskich relacji z Klientami spółki oraz otoczeniem 

biznesowym, 
• identyfikowanie aspektów środowiskowych i nadzorowanie ich wpływu na środowisko, 
• stosowanie technologii zapewniających minimalną ingerencję w środowisko oraz 

optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 
• zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej                     

dla środowiska gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, zarządzania 
emisjami,  

• ciągłe monitorowanie i doskonalenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• konsekwentne dążenie do ograniczania ryzyk dotyczących BHP, eliminacji zagrożeń, 

wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz 
incydentów i awarii przemysłowych, 
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• budowanie poprzez szkolenia, podnoszenie kwalifikacji i właściwe motywowanie 
kompetentnego, świadomego i zaangażowanego zespołu pracowników, 

• kreowanie kultury bezpieczeństwa i współdziałanie pracowników wszystkich szczebli 
odpowiedzialności, 

• uwzględnienie konsultacji i współudziału pracowników w opracowywaniu, planowaniu, 
wdrażaniu, ocenie efektów działania i doskonaleniu systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy 

Wdrożenie przez GSP Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi przesłanie dla naszego 
otoczenia świadczące o determinacji w dbałości o jakość, środowisko naturalne oraz 
bezpieczeństwo i higienę pracy. Przyjęta Polityka realizowana jest na każdym szczeblu zarządzania 
spółki, przez wszystkich jej pracowników. Polityka jest opublikowana i udostępniona opinii 
publicznej. 

 

 


