Polityka jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
środowiskowa
Panalpina angażuje się w zapewnienie bezpiecznego stanowiska pracy, zawsze
i w każdym miejscu. Nasze wyniki zależą od zdolności do ciągłego podnoszenia jakości
usług, które świadczymy naszym klientom, chroniąc jednocześnie ludzi i zmniejszając
oddziaływanie na środowisko.
Klient
Koncentrując się na klientach, nieustannie
analizujemy ich potrzeby i zadowolenie,
dostosowując nasze produkty i usługi do ich
wymagań. Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci
przykładają dużą wagę do ochrony środowiska,
dlatego też razem z naszymi partnerami będziemy
podejmować stałe działania w celu realizacji usług
logistycznych na zasadach zrównoważonego
rozwoju.
Systemy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz środowiska
Panalpina zobowiązuje się spełniać lub wręcz
przewyższać wszelkie mające zastosowanie
przepisy i normy. Nasz w pełni Zintegrowany
System Zarządzania (Integrated Management
System - IMS) jest sprawdzonym systemem
zapewniającym wsparcie stałej optymalizacji jakości
i zrównoważonego rozwoju naszych usług, zgodnie
z normami ISO 9001/14001 i OHSAS 18001.
Odpowiedzialność
Każdy pracownik firmy Panalpina odpowiedzialny
jest za jakość dostarczanej przez nas usługi.
Panalpina poważnie traktuje swoją
odpowiedzialność w zakresie dostarczania usług
w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego
rozwoju, mając na uwadze poszanowanie
społeczności, w których pracujemy, minimalizację
wpływu na środowisko i bezpieczeństwo w miejscu
pracy.
Szkolenia i rozwój
Wysoko wykwalifikowani, oddani i zmotywowani
pracownicy są kluczem do sukcesu w biznesie.
PanAcademy wspiera tę dewizę opracowując
specjalne programy szkoleniowe.
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Zarządzanie ryzykiem
Panalpina będzie dążyć do łagodzenia wpływu
wszelkich przewidywalnych niebezpieczeństw, które
mogą zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu
i środowisku, bądź mogą wpłynąć na jakość
naszych produktów i usług. Wsparcie w tym dążeniu
zapewni nam formalna ocena ryzyka, zgodnie
z polityką i procedurami firmy.
Bezpieczny i zrównoważony transport
Panalpina wdroży konieczne procedury mające na
celu zapewnienie bezpiecznych warunków
użytkowania, obsługi, przechowywania i transportu
towarów i substancji, zapewniając zgodny z
zasadami zrównoważonego rozwoju transport.
Środowisko
Panalpina dokłada wszelkich starań, aby wdrażać
mechanizmy kontroli, mające na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia i szkodliwości dla środowiska.
W celu ograniczenia naszego wpływu na
środowisko wdrażane są programy środowiskowe.
Świadomość
Ciągłe propagowanie jakości, ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa i świadomości zagadnień
związanych z ochroną środowiska wśród
pracowników jest kluczowe dla dostarczania
wysokiej jakości produktów i usług, zgodnych
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Doskonalenie
Monitorujemy kluczowe wskaźniki efektywności
w całej naszej firmie, aby oceniać i stale zwiększać
naszą skuteczność i wydajność, zmniejszać
oddziaływanie na środowisko i redukować liczbę
wypadków w miejscu pracy.
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