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POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Świecie, dnia 19.07.2010 r.
Zadowolenie klienta wynika z dostarczenia mu wysokiej jakości usług przez nasz zakład i to
jest przewodnim celem całej załogi Z.U.E. REMEL Sp. z o.o. Konkurencja i zagwarantowanie
usług w najwyższej klasie wyznaczają główne trendy w realizacji Polityki Jakości i Środowiska.
Utrzymując Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem Najwyższe
Kierownictwo swoim działaniem zobowiązuje się do:
wykonywania remontów maszyn, urządzeń, oraz nowych instalacji elektrycznych o jak
najwyższej jakości zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi
ciągłego podnoszenia jakości poprzez przeglądy, ocenę procesów remontów maszyn
elektrycznych, nawijania cewek, wykonawstwa instalacji elektrycznych, naprawy urządzeń
dźwigowych
zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, wypadkom przy pracy
ustanawiania celów i zadań związanych z poprawą jakości, środowiska i bhp poprzez
zagwarantowanie środków potrzebnych do ich zrealizowania
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników poprzez szkolenia
w zakresie technologii produkcji, remontów, ograniczania odpadów. Przekonani jesteśmy, że
wpłynie to na wzmocnienie współpracy
z Klientami i pełne spełnianie ich oczekiwań, jak również na poprawę stanu środowiska.
Politykę Jakości wraz z załogą Z.U.E. REMEL Sp. z o.o. będę realizować.

Do kluczowych elementów naszego systemu zarządzania środowiskiem należy:
- bieżąca identyfikacja i stałe nadzorowanie wszystkich aspektów środowiskowych,
- stałe przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i wymagań
zainteresowanych stron w zakresie aspektów środowiskowych naszej działalności,
- ustawiczne podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej wszystkich
pracowników w celu przygotowania ich do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z celami
polityki środowiskowej,
- funkcjonowanie systemu wewnętrznych auditów środowiskowych i okresowych
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przeglądów kierownictwa zapewniające zgodność realizowanych działań z Polityką
Środowiskową.

Zapewniamy sprawną komunikację wewnętrzną jak i zewnętrzną dotyczącą naszej działalności
środowiskowej, a na życzenie Klientów lub innych zainteresowanych stron będziemy udzielać
informacji o wpływie działalności Z.U.E. REMEL Sp. z o.o. na środowisko.
Z.U.E. REMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich działań na rzecz
ochrony środowiska.

Lista referencyjna

Lista referencyjna

- Abzac
- Atlas Copco
- BART
- Browar Kasztelan
- Ekopłyta
- Elstar-Oils
- Eurobox Ujazd
- Fripol
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- Graso
- Gzella
- Hydrotor
- IP Kwidzyn
- Klose
- KPEC
- Lafarge Cementownia Kujawy
- Malta Dekor
- Mekro
- Mondi Bags
- Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
- Plastchem
- PMP Fast Service
- Polfa
- Polpak
- Polski Cukier
- Provimi
- Saturn Management
- Saur Neptun Gdańsk
- SNP Uśnice
- Stocznia Remontowa
- Vinylex
- Wall
- ZEC Łódź

Świecie
Warszawa
Sulnowo
Sierpc
Czarnków
Elbląg
Ujazd
Świecie
Starogard Gdański
Osie
Toruń
Kwidzyn
Nowe
Bydgoszcz
Bielawy
Poznań
Świecie
Świecie
Świecie
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Świecie
Świecie
Tarchomin
Poledno
Malbork
Świecie
Świecie
Gdańsk
Uśnice
Gdańsk
Wąbrzeźno
Bydgoszcz
Łódź
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