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POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA 
 

Zarząd ŁĄCZPOL Sp. z O.O. w trosce o swoich Klientów, mając do dyspozycji doświadczony i wysoko kwalifikowany zespół pracowników 
zobowiązuje się do realizacji następującej Polityki Jakości i Środowiskowej: 

 

Zapewniamy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie realizowania  inwestycji sieci telekomunikacyjnych  zgodnie  ze 

światowymi standardami jakości, ochrony środowiska i technologii. 

Nasza dewiza brzmi: 

Prawdziwą jakość i czystość środowiska osiągniemy poprzez takie zarządzanie organizacją, w której funkcjonują sprawne zespoły 

pracownicze, a na co dzień praca przebiega efektywnie i istnieją jej mierniki.  

 

CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Terminowe dostarczanie Klientom usług w zakresie projektowania i  instalowania  systemów telekomunikacyjnych zgodnie  ze 

światowymi standardami  jakości ,  ochrony środowiska i technologii. 

2. Doskonalenie funkcjonowania procesów. 

3. Rozwój nowych usług dla potrzeb realizowania  inwestycji sieci telekomunikacyjnych zgodnie ze światowymi standardami  jakości i 
technologii. 

4. Stały monitoring potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych obecnych i potencjalnych Klientów.  

5. Monitorowanie obowiązujących przepisów państwowych i samorządowych, oczekiwań społeczeństwa i pracowników, ochrony 
środowiska. 

6. Spełnianie odpowiednich wymagań  przepisów prawnych dotyczących środowiska poprzez  zapobieganie zanieczyszczeniom , 

oszczędność energii i wody, selektywną gospodarkę odpadami  oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego. 
7. Systematyczne podnoszenie kompetencji personelu. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Odpowiedzialność za wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego, informowanie i 

motywowanie do działań na rzecz jakości i ochrony środowiska wszystkich pracowników ponosi Zarząd. 
2. Odpowiedzialność za nadzorowanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością  i systemu  zarządzania 

środowiskowego ponosi Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 
3. Każdy pracownik zobowiązuje się do ciągłego podnoszenia jakości i ochrony środowiska na swoim stanowisku pracy. 

 

Środkiem do realizacji wymienionych celów jest odpowiednio skonstruowany Zintegrowany  System  Zarządzania obejmujący 

System Zarządzania  Jakością  zgodny z normą ISO 9001:2015 i System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 

14001:2015. 

 

                  ............................................................... 

                          Adam Dakus               

                        Prezes Zarządu 

 

DEKLARACJA 

 

Kierownictwo ŁĄCZPOL Sp. z o.o. zobowiązuje się do realizacji polityki jakości i środowiskowej, zapewniając spełnianie przepisów i 

wymagań, wyznaczanie i przeglądanie celów dotyczących jakości i ochrony środowiska, ciągłego doskonalenia skuteczności systemów, 

komunikowanie i zrozumienie polityki w Spółce, zarządzanie tymi systemami i dokonywanie ich okresowych ocen.   

 

 

Wiceprezes Adam Pawłowski ................................... 
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