Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania
W Spółce GSG Towers Sp. z o.o. i Stoczni Gdańsk SA zaprojektowano oraz wdrożono ZSZ,
na który składają się podsystemy spełniające wymagania właściwych norm odniesienia:
a. System
Zarządzania
Jakością
spełniający
wymagania
normy
PN - EN ISO 9001:2015,
b. System
Zarządzania
Jakością
spełniający
wymagania
normy
EN1090-1:2009+A1:2011,
EN1090-2:2008+A1:2011
dotyczący
wykonania
konstrukcji stalowych i aluminiowych.
c. System Zarządzania Jakością dotyczący spawania materiałów metalowych,
spełniający wymagania normy PN - EN ISO 3834 – 2:2007,
d. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, spełniający wymagania
normy OHSAS 18001:2007,
e. System
Zarządzania
Środowiskiem
spełniający
wymagania
normy
PN - EN ISO 14001:2015.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje:

Produkcję i malowanie konstrukcji stalowych typu onshore i offshore oraz
prefabrykację i usługi gięcia i cięcia elementów konstrukcji stalowych.
W ramach ZKP i nadzoru nad procesem spawania materiałów metalowych system obejmuje:








zarządzanie przeglądami wymagań oraz technicznym,
monitorowanie relacji w zakresie podwykonawstwa,
zarządzanie personelem spawalniczym,
zarządzanie pracami spawalniczymi i związanymi z nimi działalnościami,
zarządzanie sprzętem do produkcji i badań,
kontrole i badania na wszystkich etapach procesu technologicznego,
zarządzanie dokumentacją systemową i operacyjną procesu oraz jego ciągłego
doskonalenia.

Zintegrowany System Zarządzania obowiązuje każdego pracownika zatrudnionego w
Spółkach i ich komórkach organizacyjnych objętych tym systemem, niezależnie od
stanowiska, kompetencji i zakresu jego zadań oraz odpowiedzialności.
Przy określaniu zakresu i granic Systemu Zarządzania wzięto pod uwagę czynniki
wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowania organizacji, istotne wymagania Stron
zainteresowanych, prowadzone procesy produkcyjne oraz zidentyfikowane znaczące
aspekty środowiskowe i zobowiązania dotyczące zgodności.
System Zarządzania poddawany jest systematycznym auditom i okresowym
przeglądom, które służą jego stałemu doskonaleniu.
Organizacja w zakresie: wód opadowych, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz
wytwarzania odpadów działa zgodnie z aktualnymi pozwoleniami.
Natomiast, dostawa wody i odprowadzanie ścieków na podstawie umowy, zlecone
jest firmie zewnętrznej PSSE MO, która posiada tytuł prawny do sieci wodnej i

kanalizacyjnej do której zostały przyłączone instalacje oraz urządzenia wodociągowe i
kanalizacyjne należące do organizacji.
Granice fizyczne organizacji zostały określone na Mapie własności na Wyspie Ostrów.

Opracowany zakres systemu jest zakomunikowany wszystkim pracownikom organizacji oraz
właściwym stronom zainteresowanym.
Do ich rozpowszechnienia stosuje się:



dostarczenie treści zakresu do wszystkich komórek organizacyjnych za pomocą
maila,
zamieszczenie zakresu systemu na stronie WWW oraz wewnętrznym intranecie.

