
 

POLITYKA JAKOŚCI i ŚRODOWISKOWA 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

12.05.2020 

Wydanie 2 

 

 

 

Normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 stawiają nowe wyzwania - uważamy, że spełnianie 

wymagań zleceniobiorców, podejmowanie działań mających na celu utrzymanie wysokiej pozycji 

na rynku, wypracowanej przez prawie 30 lat działalności oraz ciągłe poszukiwanie nowych 

Klientów, wymagają od nas nie tylko utrzymywania, ale i nieustannego rozwijania 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jednocześnie zapewniamy, że niniejsza Polityka oraz cele 

są zgodne z kierunkiem rozwoju strategicznego firmy. 

 

Jako producent systemów reklamowych rozumiemy szczególną rolę Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania w trakcie realizacji naszych usług. Nasze produkty po zakupieniu przez Klientów, 

stają się ich i naszymi wizytówkami. Zdajemy sobie sprawę z roli jakości, która oznacza dla nas 

zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klienta, z uwzględnieniem możliwości technologicznych oraz 

przepisów prawa.  

 

Naszą dewizą jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem oparte na modelu 

zrównoważonego rozwoju prowadzonego z myślą o przyszłych pokoleniach.  

 

Magit Sp. z o.o. wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) określone w agendzie ONZ na 

rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. 

 

Systematycznie dokonujemy identyfikacji występujących znaczących aspektów środowiskowych 

oraz oceny ich parametrów.  

 

Spisane cele jakościowe i środowiskowe pozwalają nam stale kontrolować poziom realizacji 

niniejszej polityki i na bieżąco korygować ewentualne niedociągnięcia. 

 

Zobowiązujemy się do: 

• ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania jakością oraz stałego spełniania 

mających zastosowanie wymagań, 

• ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy 

środowiskowych efektów działalności, 

• ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom. 

• spełniania zobowiązań dotyczących zgodności jak również do wymogów dotyczących 

ochrony środowiska precyzowanych przez Klientów. 

 

Zamierzenia niniejszej polityki, w tym powyższe zobowiązania, realizujemy poprzez: 

• bieżącą analizę potrzeb, oczekiwań i satysfakcji Klientów,  

• zachowanie poufności informacji uzyskanych od Klientów,  

• stałą analizę nowych technologii pod kątem ich przydatności dla zaspokojenia potrzeb 

Klienta,  

• doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania przepływem pracy i dokumentów, 

• staranny dobór dostawców oferowanych produktów, którzy działają zgodnie z niniejszą 

Polityką oraz Polityką Zakupową, 
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• wprowadzanie standardów oraz nadzór nad przebiegiem i dokumentowaniem procesów: 

sprzedaży, ofertowania i kontraktowania, zarządzania realizacją przedsięwzięć, wdrażania 

/ instalacji, logistyki i serwisowania, obsługi posprzedażnej, 

• ciągłe podwyższanie i rozszerzanie kwalifikacji pracowników poprzez efektywny system 

szkoleń, 

• udział w lokalnych, krajowych i zagranicznych wydarzeniach wspierających promowanie 

produktów, 

• opracowywanie i realizacja wieloletniej Strategii Biznesowej, 

• podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji środowiska naturalnego 

np. przez stosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, 

• proponowanie Klientom rozwiązań pro środowiskowych (podnoszenie świadomości 

Klientów), 

• dokonywanie analizy cyklu życia, 

• prowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka,  

• wdrożenie zakładowej kontroli produkcji wg normy EN 1090-1 oraz ISO 3834, 

• prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, surowcami, odpadami i energią, 

• stałe zwiększanie zastosowania techniki informatycznej w rozwiązaniach proponowanych 

naszym Klientom oraz w firmie (w tym stosowanie systemu BPA), 

• minimalizowanie ilości zanieczyszczeń w ściekach i emitowanych do powietrza, 

• Stosowanie w procesie produkcyjnym surowców i technologii sprawdzonych pod 

względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 

• Podejmowanie działań zgodnych z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska 

i uwzględnianie jego wymogów w przepisach wewnętrznych, 

• Planowanie i realizację działań zapobiegających wystąpieniu awarii oraz zapobiegających 

skutkom potencjalnych awarii dla środowiska. 

 

Zachowanie najwyższej jakości i zgodności z przepisami jest podstawowym obowiązkiem każdego 

pracownika i zobowiązaniem najwyższego kierownictwa wobec Klientów. Realizacja niniejszej 

Polityki opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość i zgodność 

wykonywanych zadań spoczywa na wszystkich pracownikach i współpracownikach firmy.  

 

Niniejsza polityka oraz inne mające zastosowanie dokumenty Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania są znane i stosowane przez wszystkich pracowników i współpracowników firmy. 

 

Za realizację niniejszej polityki odpowiedzialni jesteśmy osobiście, deklarujemy również 

zapewnienie zasobów niezbędnych do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 

 

Zarząd Magit Sp. z o.o. 


