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Nadrzędnym celem §amodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrowotneJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łoćlzi jest udzielanie ushrg medycznych
na jak lrtalw1r:ższym poziomie oraz ciągłe ich doskonalenie tak, aby jak naJlepieJ
i najszybcieJ zaspokaJaó potrzeby i oczekiwania naszych PacJentów i Klientów.

Politykę Jakościrealizuiemv poprzez:
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stworzenie szpitala przyjaznego pacjentom,
ciągłe podnoszenie jakościświadczonych usług medycznych,
sukcesywne unowocześnianie infrastruktury szpitala celem dostosowafiia go
do przepisów zewnętrznych oraz popraw warunków bytowych pacjenta,
poszukiwanie możliwościpozyskania żródeł finansowania,
stałe podnoszenie kwalifrkacji naszych pracowników,
spełnianie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i bhp oraz
ciągłego i świadomego doskonalenia systemu zarządzania,
negatywnego
zapobieganie zanieczyszcz,etliom, a Łakże do minimalizowanie
§
wpływu na środowiskonaturalne,
zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniorn
potencj alnie wypadkowym,
DĘenie do stałej poprawy stanu bhp, podnoszenia kwalifikacji otaz
uwzględnienia roli pracowników i ich zaangażowania do d^Ńańnarzeczbhp,
T)trzyrnanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania Jakością.

,,Jestem świadomyodpowiedzialności zareaJizację celów zawartycla w Polityce
Jakości.Ufam, że jednoznaczrle określenie kompetencji i odpowiedzialnoŚci dla
określonychstanowisk pracy, ustalenie powiry,ań organizacyjnych przyczyni się do
poprawy organizacji pracy. Wierzę, że prowadz,enie szkoleń dla całego personelu
w celu podnoszenia świadomościi roli w funkcjonowaniu zintegrowanego systemu
Zarządzania Jakościąuświadomikoniecznośćsygnalizowania problemów oraz
podejmowania działań zapobiegĄących wystąpieniu niezgodności. Deklaruję
Żapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego wdrozenia
i funkcj onowania zintegrowane go systemu Zarządzania Jakością.

W chwili obecnej rraszym głównym celem jest utrzymywanie ztntegrowńego
systemu Zarządzania Jakością wg norrn ISO 90O1:2008, ISO 1400I:2OO4 i OHSAS
18oo1 :2OO7. Kierowników poszczególnych działów zobowięuję do przekazarlia
swoim współpracownikom dokumentów zintegrowanego systemu Zarządzania
Jakościądotyczących zakresu ich pracy. Wszystkich pracowników crynię
odpowiedzialnymi za reabizację Polityki Jakościw zakresie ich stanowisk pracy, jak
rownież zobowiagaję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów
i usług."
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