P O L I T Y K A
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO i BHP
Uwzględniając charakter prowadzonej działalności związanej ze świadczeniem usług dotyczących
prac montażowych i remontowych w zakresie instalacji, sieci i urządzeń ciepłowniczych, wodnokanalizacyjnych oraz innych nadrzędnym celem firmy Instalmedia Sp. z o.o. jest świadczenie usług
o ustalonej i powtarzalnej jakości oraz stały wzrost przychodów z działalności operacyjnej firmy poprzez
rozumienie roli Zintegrowanego Systemu Zarządzania w strategii zarządzania przedsiębiorstwem przy
jednoczesnym zachowaniu standardów związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz
bezpieczeństwem i higieną pracy.
Uwzględniając kontekst organizacji, wymagania i oczekiwania stron zainteresowanych, wyniki
analizy ryzyk i szans, Zarząd spółki zobowiązuje się do zgodności oraz spełniania mających zastosowanie
wymagań, zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania niniejszej polityki, ochrony
środowiska, ciągłego doskonalenia ZSZ, stałej poprawy stanu BHP, zapobiegania wypadkom przy pracy,
chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz zanieczyszczeniom środowiska.
Nasze działania prowadzimy w sposób celowy i zorganizowany, wdrażając, stosując
i doskonaląc metody zarządzania wg wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015,
PN-N 18001:2004 z wymaganiami prawnymi i innymi, które dotyczą organizacji i są związane
z wyznaczonymi w organizacji aspektami środowiskowymi i zagrożeniami BHP.
Cele wynikające z niniejszej polityki ZSZ osiągniemy poprzez:


prowadzenia procesów i usług w sposób nadzorowany ze szczególnym uwzględnieniem wymagań
BHP i ochrony środowiska, w celu poprawy efektów działalności w obszarze jakości, środowiska
i bhp, w tym poprzez określenie kryteriów monitorowania i pomiaru procesu,



efektywne zarządzania zasobami materiałowymi, ograniczając ilość wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,



promowanie stosowania podejścia procesowego oraz opartego na ryzyku poprzez cykliczną analizę
ryzyk i szans organizacji,



budowanie stabilnych i efektywnych więzi z Klientami i innymi stronami zainteresowanymi,



rozwój potencjału i zaplecza technicznego adekwatnie do podejmowanych działań,



utrzymywanie wymaganych kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do
działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Niniejsza Polityka została uzgodniona z pracownikami i ich przedstawicielami, zakomunikowana
wszystkim pracownikom pracującym w organizacji i w jej imieniu.
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