ROZWOJU REGIONATNEGO

5.3 Potityka
ISO 9001:2008 pkt 5.3 (Polityka jakofci)
OHSAS 18001:1999 pkt 4.2 (Polityka bhp)
ISO 14001:2004 pkt 4.2 (Polityka irodowiskowa)

POLTTYKA ZTNTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ{DZANIA
MisjqPodlaskiej Fandacji Rozwoju Regionalnego jest Swiadczenie uslttg na najuryiszStmpoziomie
na rzecz ws4tsthich klientdw, a w szczegdlnoSci partnerskie wspieranie rozwoju malych i Srednich
prcedsigbiorstw orazpodejmowanie inicjatyw rozwoju wojewddztwa podlashiego.
Rozwojowi dzialalnoSci i uslug toware)sq, dqienie do zapewnienia wysokich standarddw
be4fieczefistwa i higieny pracy oruz dqienie do aninimalizowania nega$wnego oddzialywania na
Srodowisko.

20If -2015 obejmuj4:
Umocnienie pozycji lidera w obszarzewsparcia MSP w regionie,
Utrzymanie stabilnoSci finansowej,
Pelna realizacja zobowiqzahwieloletnich.

Cele strategiczne Fundacji na lata
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Pracownicy oraz osoby zarzqdzajqce Fundacjq stale podnoszq jakoS6 Swiadczonych uslug i pomocy;
prowadz4 dzialania promuj4ce przedsiEbiorczoil, w szczeg6lnoSci ofertq oSrodk6w Krajowego
Systemu Uslug dla MSP; wsp6lpracuj qz partnerami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi na rzecz
spoleczno-gospodarczego rozwoju regionu; propaguj4 bezpieczeristwo i higienp pracy oraz
zar zqdzanie Sro dow i skowe.

Zarzqd Fundacji oraz kierownictwa jednostek zaleZnych zobowiqzuj4 siE do:
o przestrzegania akt6w prawnych maj4cych zastosowanie w prowadzonej dzialalnoSci, w tym w
zakresie bezpieczehstwa i higieny praay oraz w zakresie aspekt6w Srodowiskowych
. spelniania zakomunikowanych i przyjptych wymagat'r w zakresie jakoSci, bhp i Srodowiska ze
strony pracownik6w i zainteresowanych stron zewnEtrzny ch
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zakomunikowania Polityki pracownikom i stronom zewngtrznym
zaangahowania pracownik6w w proces podnoszenia jakoSci orazksilahowania odpowiedzialno5ci
za jako36, bhp, Srodowisko i wizerunek Fundacji

delegowania uprawnieh z konsekwentnym stosowaniem zasady zgodnoSci zakres6w zadai,
uprawniefl i odpowiedzialnoS c i or az zespolowe go rozwi qzy w ania problem6w
systemafycznego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracownik6w przy powiqzaniu cel6w
organizacji z indywidualnqkarierq zawodow4 i rozwojem personalnym
zapobiegania przyazynom powstawania niezgodnoSci w zakresie wymagafr jakoSciowych,
zapobiegania nieprawidlowoSciom oraz zagroheniom dla bhp, a takhe zapobiegania
zanie czy szczeniom

Sro

dow i ska

utrzymywania, dokumentowania i cerlyfikacji Zintegrowanego Systemu Zaruqdzania JakoSci4
BHP i Srodowiskiem przy jednoczesnym zapewnieniu stosownych Srodk6w
poddawania Polityki okresowym przeglqdom oraz jej dostosowywania do aktualnych wymog6w
jakoSci, charakteru i skali zagroheh dlabhp orazdo istotnych aspekt6w Srodowiskowych
ci4glego doskonaleni a Zintegr owanego Systemu Zaruqdzania

Polityka Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego znajduje swoje odzwierciedlenie w wieloletnich
biznes planach, rocznych planach dzialalnoSci oraz indywidualnych planach pracy.
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