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POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA, BHP
CTL Logistics Sp. z 0.0.
Działalność firmy CTL Logistics Sp. z o.o. oparta jest na świadczeniu usług z zakresu kompleksowych
usług logistycznych transportu kolejowego, spedycji kolejowej i samochodowej, przewozów
kolejowych krajowych i międzynarodowych towarów i rzeczy, w tym materiałów niebezpiecznych,
przewozów intermodalnych oraz udostępnianiu pojazdów trakcyjnych.
Naszymi priorytetami jest świadczenie usług o jakości odpowiadającej uzgodnionym wymaganiom
klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego ich oddziaływania na
środowisko oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych pracowników i innych osób mogących być
narażonych na zagrożenia powstające w wyniku prowadzonych przez nas prac. Satysfakcja naszych
klientów i innych stron zainteresowanych naszą działalnością stanowi dla nas podstawę trwałego
powodzenia i rozwoju naszej firmy.
Cele te osiągamy poprzez:
- ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP
zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dla poprawy jego skuteczności i
osiąganych wyników, w tym poziomu jakości usług, oddziaływań środowiskowych i stanu bhp,
- przestrzeganie obowiązujących uregulowań prawnych i innych wymagań związanych z naszymi
usługami, bezpieczeństwem pracy oraz odnoszących się do środowiskowych aspektów naszej
działalności,
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środowiskowych wraz z prowadzeniem systematycznego monitoringu ich wpływu na środowisko,
- ukierunkowanie na zapobieganie zanieczyszczeniom i zagrożeniom,
- zapobieganie zdarzeniom wypadkowym takim jak wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe,
choroby zawodowe oraz awarie,
- realizację celów i zadań oraz działań korygujących i zapobiegawczych z zakresu jakości,
środowiska i bhp,
- zabezpieczenie zasobów niezbędnych dla realizacji niniejszej deklaracji,
- rozwijanie świadomego i odpowiedzialnego działania pracowników poprzez ich angażowanie na
rzecz poprawy stanu jakości, podejścia do środowiska i stanu bhp, jak również poprzez
podnoszenie kwalifikacji personelu i skuteczne motywowanie,
- redukcję kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności przedsiębiorstwa w połączeniu
ze wzrostem wydajności pracy,
- konsekwentne ograniczanie wpływu procesów produkcyjnych na środowisko naturalne poprzez
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energii
elektrycznej(trakcyjnej), minimalizowanie wytwarzania odpadów, minimalizowanie emisji hałasu
do środowiska,
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i wyznacza podstawy do

funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, środowiska i bhp
Zarząd firmy zapewnia, że niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiała i
wdrożona

na wszystkich

szczeblach

organizacji jak również

udostępniana wszelkim

zainteresowanym naszą działalnością.
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