
 

POLITYKA  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ JAKOŚCI  

Misją spółki z o. o. „windhunter academy” jest stworzenie wieloletnich, partnerskich relacji z firmami 
działającymi w obszarze energetyki wiatrowej. Pragniemy to osiągnąć poprzez wdrożenie i oferowanie naszym Klientom 
rzetelnych, bezpiecznych i uznanych w środowisku branżowym kursów specjalistycznych. 

Celem strategicznym firmy jest osiągnięcie pozycji krajowego lidera w dziedzinie usług szkoleniowych dla 
energetyki wiatrowej oraz znaczącej pozycji w tym zakresie na rynku europejskim przy spełnieniu wymagań klientów i 
stron zainteresowanych. 

Wymogi określone przez największe światowe organizacje sektora energetyki wiatrowej, a także dążenie do 
konkurencyjności poza granicami Polski poprzez doskonalenie swoich usług motywują nas do wdrożenia i oferowania 
naszym Klientom kursów specjalistycznych opracowanych według standardów Global Wind Organization (GWO) w 
ośmiu obszarach: bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości, pierwsza pomoc przedmedyczna, ogólne zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce wiatrowej, zagadnienia przeciwpożarowe, zasady przetrwania w trudnych 
warunkach na morzu, umiejętności techniczne w zakresie mechaniki, umiejętności techniczne w zakresie hydrauliki, 
umiejętności techniczne w zakresie elektryki. Działamy w przekonaniu, że stałe monitorowanie spełnienia wymagań 
klienta i stron zainteresowanych oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami 
normy ISO 9001:2015 zapewni osiągnięcie zamierzonych celów. 

Realizację opisanej wyżej wizji zamierzamy osiągnąć poprzez: 

 wdrożenie szkoleń według ramowych programów opisanych w wytycznych GWO, 
 wykonywanie usług szkoleniowych o jakości spełniającej lub przewyższającej oczekiwania klientów i stron 

zainteresowanych, 
 dostosowanie infrastruktury szkoleniowej do standardów i wymogów GWO, 
 podniesienie poziomu kwalifikacji instruktorów w zakresie wykonywanych zadań oraz zwiększenie poziomu 

świadomości i zaangażowania załogi w działaniu na rzecz jakości oferowanych usług, osiągania celów 
jakościowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 stworzenie dwujęzycznych (PL-EN) materiałów szkoleniowych oraz możliwości prowadzenia zajęć w języku 
Klienta, 

 uzupełnienie zasobów sprzętu specjalistycznego niezbędnego do prowadzenia kursów, tak aby mogły 
odbywać się dwa szkolenia z jednego modułu równocześnie, 

 zapobieganie wypadkom przy pracy i drodze do pracy oraz chorobom zawodowym, a także zdarzeniom 
potencjalnie wypadkowym; objęcie usystematyzowaną ochroną, zarówno pracowników, kursantów, jak też 
inne osoby przebywające na terenie zakładu pracy poprzez stosowanie najlepszych istniejących rozwiązań w 
tym zakresie, 

 osiągnięcie poziomu integralności, dostępności, identyfikowalności i bezpieczeństwa posiadanych informacji 
pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz ze względu na kryterium biznesowe i 
oczekiwania kontrahentów, 

 przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań klienta i stron zainteresowanych oraz 
wszelkich innych wymagań w celu zapewnienia zgodności wykonywanych działań oraz zwiększania 
zadowolenia klienta, 

 ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością we wszystkich obszarach funkcjonowania 
Organizacji. 

Zarząd spółki deklaruje przekazanie odpowiednich zasobów i środków na realizację niniejszej polityki oraz swoje 
zaangażowanie w doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz realizację założonych celów zgodnych z kierunkiem 
strategicznym organizacji oraz kontekstem jej funkcjonowania. 

Polityka jest znana wszystkim pracownikom, a także podana została do ogólnej wiadomości; polityka będzie 
okresowo weryfikowana i dostosowywana do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych, a 
jednocześnie wszystkich pracowników spółki czyni odpowiedzialnymi za realizację polityki na ich stanowiskach pracy i 
zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie ciągłego doskonalenia usług. 
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