Polityka Jakości
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sochaczewie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie działając zgodnie
z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r.,
poz. 1412), wykonuje zadania określone w przepisach prawa, służące zapewnieniu
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu sochaczewskiego.
Do podstawowych celów PSSE w Sochaczewie należy :




ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiska,
zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
propagowanie odpowiednich postaw zdrowotnych.

Dążąc do publicznego podkreślania kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
umacniając jej wiarygodność i rzetelność działania, deklaruję : udokumentowany i
wdrożony System Zarządzania Jakością oraz kompetencje pracowników komórek
organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne zgodne z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17020:2012 ,,Ocena zgodności - wymagania dotyczące działania
różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję" który został opisany
w następujących dokumentach:
 Księdze Jakości zatwierdzonej przez Dyrektora PSSE w Sochaczewie,
 Procedurach Ogólnych, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych
Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. mazowieckiego, zatwierdzonych przez
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Działania wykonywane przez pracowników gwarantują:
 bezstronność – tzn. nie podlegają żadnym naciskom handlowym, finansowym
lub innym ze strony klienta, mogącym mieć wpływ na ich osąd;
 niezależność – tzn. bezstronne i obiektywne prowadzenie działań;
 rzetelność – tzn. zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
 poufność – tzn. z zachowaniem ochrony informacji uzyskiwanych podczas
prowadzonych działań,
Główne cele jakościowe :
 poprawa stanu sanitarnego powiatu sochaczewskiego poprzez realizację zadań
wynikających z bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
 podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne uczestnictwo
w szkoleniach i podnoszenie poziomu jakości wykonywanych działań.
Za politykę jakości Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie
odpowiada Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, który
deklaruje zapewnienie niezbędnych środków na realizację celów jakościowych oraz
utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Stacji. Personel PSSE w Sochaczewie
zna, akceptuje i stosuje w praktyce Politykę Jakości oraz obowiązujące dokumenty
Systemu Zarządzania Jakością. Mierzalne cele jakościowe ustalane są co roku
podczas przeglądu zarządzania.

