MISJA I CELE STRATEGICZNE
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO_ EPIDEMIOLOGICZNEJ W KATOWICACH
Misją Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiolo gicznej w Katowicach jest zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkńców, zapobiegańe powstawaniu chorób
oraz promowanie zdrowego stylu zycia.

poczuciu odpowiedzialności za poziom kontroli przeprowadzarrych ptzęz
pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz tego,
jak istotne są dla społeczeństwa konsekwencje tych kontroli, wprowadzam w Oddziale
Nadzoru Sanitamego i w Sekcji OświatyZdrowotnej system zarządzania zgodny

W

zrymagarliami normy PN EN ISO/IEC 170ż0*.

Określam następuj ące cele strategiczne:

.
l

.
.

prowadzenie działalnościna poziomie umożliwiając}irn osiągnięcie bezstronności,

nięzależmościi rzetelnościw przeprowadzarrych kontrolach,
aktyvyne reagowanie na koniecznośó podejmowania działń wynikających z nowych
przepisów prawnych lub potrzeb społecznych,
zapev,Inienie poufności i wiarygodności na wszystkich poziomach funkcjonowania,
ciągłe doskonalenie systemu zaruądzańa,

Wychodząc z założenia, że poziom przeprowadzanych dzińafi, a tŃ:żę stopień
zadowolenia społeczeństwa zaIeży od kompetencji pracowników zartietzam powyższe cele
rcalizowaó poprzez;
. wdrozenie efekty,nmych sposobów ptzekazywania wiedzy pracownikom na wszystkich
szczeb|ach,
. nńzót nad wykonywaniem zadń przęz pracowników powiatowej stacji sanitarnoEpidemiolo gicznej w Katowicach,
. zachowanie przez pracowników bezstronności i nięzależnościw podejmowanych przez

.
.
.

ńchdziałaniach,
zapewnienie poufności i ochrony danych osobowych oraz posiadanych danych

o nadzorowanych obiektach,

wspieranie inicjatyw pracowniczych oraz zapewnienie satysfakcji personelu
z wykonywanej pracy poptzez prowadzenie monitorowania ich pracy i systematycznę

podno szenie ich kwalifrkacj i,

zaangażowanie pracowników
zarządzańa.
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POLITYKA BEZSTRONNOŚCI
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO_ EPIDEMIOLOGICZNEJ W KATOWICACH
dzińalnośćPowiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiolo gicznej w Katowicach
prowadzona jest w sposób bezstronny,
cały personel Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Sekcji OświatyZdrowotnej
dziŃabezstronnie, nie ulegając naciskom komercyjnym, finansow;rm i innym,
personel zobowiryano do zgłaszańakńdej sytuacji mogącej stanowió konflikt
interesów,
zidentyfikowano ryzyka zagtażĄące bezstronności żn. wynikające
z dzińalności jednostki, wynikające z jej powiązań lub wynikaj ące z pońazń
personelu,
KierownicyA(ierownicy techniczni komórek O ddziału Nadzoru S anitarne go

i

Sekcji Oświaty Zdrowotnej na bieżąco identyfikują ryzyka zagrńające

ci i prowa dzą działania zmier zĄ ąc e do i ch minimalizacj i,
zaruądzartte ryzykiem zagrńającym bezstronnościpodlega okresowemu
przeglądowi.
bez stronno
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