Polityka Jakości

Zasady
Zgodnie z wizją i wartościami Koncernu, naszym celem jest terminowa, jakościowa i
najkorzystniejsza cenowo realizacja przedsięwzięć budowlanych.
Dlatego zobowiązujemy się do zapewniania zarówno jakości naszych procesów działań,
a także jakości naszych usług oraz produktów przy zachowaniu ekonomicznej
odpowiedzialności w stosunku do naszych Interesariuszy.
Zarządzanie Jakością jest elementem składowym naszego Zintegrowanego Systemu
Zarządzania.
Udostępniamy niezbędne zasoby, aby osiągać nasze cele jakościowe w odniesieniu do
projektów, produktów i usług oraz w odniesieniu do Systemu Zarządzania samego w
sobie.
Wszyscy Pracownicy zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi Systemu
Zarządzania.
Naszych Partnerów Biznesowych zachęcamy do przestrzegania zasad Systemu
Zarządzania w ramach prowadzonej z nami współpracy.
Niniejsza polityka oraz System Zarządzania są regularnie oceniane, aby zapewnić ich
przydatność, adekwatność i celowość, a także stworzyć podstawy do wprowadzania
innowacji i stałego doskonalenia.

Wdrożenie
System Zarządzania jest udokumentowany w Podręczniku Zarządzania, w wytycznych
Koncernu oraz pozostałych regulacjach.
W celu zapewnienia i dalszego rozwoju systemu wyznaczono osoby odpowiedzialne
oraz pełnomocników.
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Elementarne części składowe systemu:
•
•
•

•

•
•
•
•

Strategiczne planowanie, planowanie operacyjne oraz dostosowany do nich
controlling są stosowane jako ważne instrumenty zarządzania w Koncernie.
W celu zagwarantowania rentowności promowany jest dalszy rozwój Systemu
Zarządzania Ryzykiem
Podporządkowane Zarządowi Koncernu Obszary Centralne oraz Koncernowe
Obszary Samodzielne działają w celu zapewnienia skutecznego świadczenia usług,
jakości oraz rentowności.
Wyposażenie budów i zakładów produkcyjnych w odpowiednie, niezawodne
maszyny budowlane i instalacje jest zapewniane w ramach struktur wewnętrznych
Koncernu.
Zapewniana i nadzorowana jest jakość materiałów i wyrobów budowlanych.
Jakość i wydajność podwykonawców i dostawców jest monitorowana i oceniana.
Skuteczność Systemu Zarządzania jest oceniana w trakcie audytów, a także
wdrażane i nadzorowane są niezbędne działania korygujące i zapobiegawcze.
Dalszy rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania będą wspierane ze strony
programów i prowadzonej działalności.

Komunikacja
Dbamy o to, aby niniejsza Polityka Jakości i System Zarządzania zostały zrozumiane,
wdrożone oraz były dalej rozwijane na wszystkich poziomach naszej organizacji.
Zapewniamy, że polityka ta będzie rozpowszechniana odpowiednio do wymogów i
udostępniana naszym Interesariuszom i wszystkim zainteresowanym stronom.
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