POLITYKA JAKO CI I RODOWISKOWA
Firma PHU „IWA” Marek Izmajłowicz jako wiod cy w bran y wykonawca usług akustycznych
i wyposa enia wn trz, d
c do doskonalenia wiadczonych usług, doceniaj c znaczenie
problematyki ekologicznej, wdro ył i utrzymuje Zintegrowany System Zarz dzania Jako ci i
rodowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001:2004. Polityka
jako ci oraz polityka rodowiskowa wynika z długookresowej strategii rozwoju Firmy. Celem
jest coraz lepsze spełnianie wymaga
klienta oraz systematyczne ograniczanie
negatywnego wpływu na rodowisko naturalne procesów realizowanych w Firmie.
Zaplanowane cele osi gniemy poprzez:
Ci głe doskonalenie skuteczno ci Systemu Zarz dzania Jako ci
i
rodowiskiem,
Zaanga owania wszystkich pracowników firmy w działania na rzecz jako ci
oraz rodowiska – realizacji celów jako ciowych i rodowiskowych,
Przestrzegania przepisów prawnych i innych dotycz cych ochrony rodowiska
w procesie wiadczenia usług akustycznych i wyposa enia wn trz,
Popularyzowanie idei proekologicznych w ród załogi oraz informowanie
zainteresowanych stron o wpływie działalno ci Firmy na rodowisko,
Przestrzegania zasad pełnej odpowiedzialno ci wszystkich pracowników za
jako
wykonywanej przez siebie pracy oraz realizowanie celów
rodowiskowych, jakimi s : oszcz dno
energii elektrycznej, oszcz dno
papieru, oszcz dno
materiałów i surowców w procesie realizacji usług
akustycznych i wyposa enia wn trz,
Preferowanie technologii o minimalnej emisji szkodliwych czynników do
rodowiska oraz ochron zasobów naturalnych poprzez ograniczanie ich
zu ycia,
Utrwalania znaku firmowego Firmy jako gwarancji jako ci,
Popularyzowanie idei proekologicznych w ród całej załogi Firmy, dostawców
i odbiorców poprzez odpowiednie działania popularyzatorskie, szkoleniowe
i marketingowe oraz przybli anie wiedzy o ochronie rodowiska,
Nawi zywania z klientami i dostawcami trwałych partnerskich kontaktów
handlowych opartych o pełn identyfikacj i spełnianie wymaga ,
Współpraca z klientami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwa ,
Polityk Jako ci i rodowiskow znaj i realizuj wszyscy pracownicy IWA w ramach
rodków zapewnianych przez Wła ciciela Firmy.
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