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Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP 

Celem naszej polityki jakości jest zaoferowanie Klientom i Kontrahentom usług o najwyższej jakości. Miernikiem uzyskania tych 

oczekiwań jest satysfakcja Klientów i Użytkowników. Utrzymanie odpowiedniej jakości usług i wdrożenie, a następnie 

doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem i BHP wg PN-EN ISO 9001,PN-EN ISO 14001, PN-ISO 

45001 pozwoli osobom zarządzającym kierować firmą nowocześnie, tak aby móc konkurować z innymi firmami na terenie Unii 

Europejskiej. Pozwoli także spełnić wszystkie inne stawiane cele do realizacji. 
 

Zarząd firmy i jej właściciele widzą Ekoenergetyka - Polska S.A. w przyszłości jako firmę rozwijającą się takim tempem, 

który zapewni jej pewną i stabilną pozycję na rynku, tak aby warunki nie zachwiały jej pozycji i stanowiły wartość dla 

kontrahentów firmy. 

Głównymi zasadami, którymi kierujemy się w naszej pracy są: 

 spełnianie oczekiwań i potrzeb naszych kontrahentów przy równoczesnym zachowaniu wymagań jakościowych, 

środowiskowych, BHP i prawnych, 

 terminowa realizacja usług, pozbawiona wad, na wysokim poziomie jakościowym, 

 utrzymanie opinii partnera godnego zaufania, rzetelnego i wiarygodnego, 

 ciągłe podnoszenie kwalifikacji i fachowości naszych pracowników, 

 zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, 

 rozbudowa zaplecza technicznego poprzez wyposażenie naszej firmy w nowoczesny sprzęt i urządzenia, 

 zwiększenie wydajności pracy poprzez odpowiedni system organizacji, 

 ciągłe doskonalenie naszych usług i Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP w szczególności w 

odniesieniu do jego skuteczności i efektywności, 

 doskonalenie procesów związanych z regularnym monitorowaniem i dokonywaniem pomiarów oraz działań, które mają 

znaczący wpływ na środowisko poprzez: segregację odpadów, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 

oraz zapobieganie emisji i zanieczyszczeń, 

 doskonalenie działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez określenie i likwidowanie miejsc potencjalnie 

wypadkowych, zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym, 

 dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu ochrony środowiska przy jednoczesnym 

podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz zaangażowaniu ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony środowiska, 

 doskonalenie działań związanych ze środowiskiem pracy w zakresie: zmniejszenia awarii maszyn i urządzeń, gotowość 

i reagowanie na awarie i zagrożenia naturalne, ochrony zdrowia załogi przed czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi, 

poprzez skuteczne monitorowanie występujących zagrożeń i informowanie o tym załogi, 

 przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie jakości produkcji, BHP i ochrony środowiska, 
 

Dążenie do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień 

jest obowiązkiem każdego pracownika firmy. 
 

Prezes Zarządu bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia 

odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków. 
 

Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację Zarządu do zwiększenia starań, we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających 

do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych usług. 
 

Każdy pracownik Ekoenergetyka - Polska S.A. odpowiada za rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zna i respektuje 

założenia niniejszej polityki. 
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