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Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
Głównym celem firmy HERKULES S.A. jest jej stały rozwój, poprzez utrzymywanie dotychczasowych oraz
pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych dostarczaniem im usług w zakresie :

. wykonawstwa obiektów telekomunikacyjnych (stacji bazowych) i energetycznych oraz pełna obsługa
inwestycyjna,
. produkcji wiez strunobetonowych wysokich, żerdzi energetycznych wirowanych oraz prefabrykatów
zelbetonowych, galanterii betonowej,
. świadczenia usług dźwigowych sprzętem dźwigowym o udźwigu do 750 ton,
. realizacji obiektów energetyki wiatrowej na zlecenie deweloperów oraz producentów turbin.
tym samym za nasz priorytet uznajemy utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, ochrony
zdrowia oraz warunków socjalnych dla wszystkich pracowników wykonujących swoje zadania stacjonarnie
oraz w ramach realizowania projektów i kontraktów, nie zapominając o naszych podwykonawcach,

dostawcach oraz w trosce o środowisko naturalne.

JesteŚmy przekonani, że powyższe założenia będą konsekwentnie realizowane w ZSZ zorientowanym na

klienta i pracowników organiz acji oraz, że przyczynią się do umocnienia naszej pozycji na rynku.

Najwyższa kierownictwo Herkules S.A. deklaruje, że:

i ustalonych zadań;

minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne
'ż Eliminuje lub minimalizuje występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi w drodze stosowania właściwej organizacji

pracy, najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach pracy oraz konsu|tacji z pracownikami;

BHP, a tam gdzie to możliwe wychodzi ponad te wymagania - na bieżąco identyfikuje i wypełnia wymagania prawne w

zakresie bezpieczeństwa, jak też podejmuje działania w celu zapobiegania incydentom, wypadkom i chorobom

zawodowym;

ich weryfikacji w stosunku do zmieniających się warunków prowadzonej działalności;

zapisy i procedury;

iśrodowiska;

dotyczących jakości świadczonych usług, bhp, poprzez szkolenia oraz konsultacje.
Dzięki realizacji powyższych działań Herkules S.A. dąży do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka Bezpieczeństwa jest znana wszystkim pracownikom Herkules S.A, oraz jest komunikowana
wykonawcom i gościom ijest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób.
Zarząd postanawia systematycznie doskonaliaZSZ spełniający wymagania norm:

PN EN lSO 9001:2015, PN EN lSO 14001:2015 oraz PN lSO 45001:20].8
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