
 
Polityka jakości i środowiskowa  

 

Polityka Jakości i Środowiskowa przyjęta przez naszą spółkę jest realizowana w zakresie: 
Montaż wymienników ciepła, handel hurtowy wyrobami branży motoryzacyjnej i 
przemysłowej. 

Prowadząc działalność kierujemy się ujawnionymi oczekiwaniami i potrzebami Stron 
Zainteresowanych oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. Cel ten realizujemy 
poprzez zapobieganie powstaniu niezgodności w wyrobach oraz zapobieganiu 
zanieczyszczeniom w środowisku.  

Działania te są prowadzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i 
innymi w zakresie wyrobów i postępowania wobec środowiska naturalnego.  
 
Nasze działania są oparte na następujących zasadach: 

 dostosowujemy poziom oferty wyrobów do wymagań Klientów 
 uwzględniamy w kryteriach doboru i oceny dostawców aspekt jakościowy i środowiskowy 
 stosujemy zasadę obsługi przyjaznej dla Klienta 
 wdrażamy działania zapobiegające powstawaniu niezgodności we wszystkich obszarach 

naszych procesów  
 prowadzimy działania doskonalące w zakresie zmniejszania oddziaływania na 

środowisko poprzez racjonalne zużycie energii elektrycznej i wody oraz minimalizację 
powstających odpadów 

 zapewniamy takie prowadzenie działalności aby minimalizować oddziaływanie na 
środowisko także przez naszych dostawców i podwykonawców 

 zapewniamy naszym pracownikom pracę stabilną i bezpieczną poprzez rozwój Spółki 
 wymagania dotyczące jakości i środowiska są przekazywane naszym dostawcom i 

podwykonawcom  
 monitorujemy planowane zmiany w wymaganiach prawnych dotyczących wyrobów i 

środowiska celem odpowiedniego przygotowania do ich wdrożenia.  
 
Celem zapewnienia realizacji ustalonej Polityki jakości i środowiskowej funkcjonuje w naszej 
Spółce Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normę ISO 9001:2015 i ISO 
14001:2015. Zintegrowany System Zarządzania jest na bieżąco aktualizowany, 
weryfikowany i doskonalony. 
 
Zarząd niniejszym deklaruje całkowite poparcie dla działań mających na celu uczynienie 
naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania optymalnym. Zarząd zapewnia zasoby na 
funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.   
       

Polityka jakości i środowiskowa została przedstawiona pracownikom, podwykonawcom oraz  
udostępniona publicznie na stronie internetowej.   
Ustalone wytyczne Polityki Jakości i Środowiskowej są odpowiednie do naszych Celów 
jakościowych  
i środowiskowych.  
Polityka jakości i środowiskowa jest przeglądana, weryfikowana i aktualizowana w ramach 
przeglądu zarządzania przeprowadzanego przez Zarząd.  
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