Politika kvality a životního prostředí

Společnost HB INPOL, s. r. o. vznikla roku 1995 jako spojení několika odborníků s dlouholetou praxí. Hlavní
činností společnosti je stavební činnost v oboru pozemní a občanské stavby.
Naše společnost se sídlem v Liberci je schopna poskytovat své služby v rámci celé ČR, hlavní orientace je ovšem
v Libereckém kraji, Ústeckém kraji a v oblasti Prahy a okolí. Našim zákazníkům nabízíme nejen plnou spokojenost
při spolupráci, ale usilujeme o překonání jejich očekávání osobním přístupem, hledáním nových možností řešení
jejich požadavků, vysokou kvalifikací našich pracovníků a bezchybnou kvalitou prováděných prací.
Závazek vedení:
Základním mottem je vytvořit stabilní, spolehlivou a prosperující společnost s širokým okruhem spokojených
zákazníků a s minimálními negativními dopady do životního prostředí. K tomu nám slouží zavedený systém řízení
managementu kvality podle ISO 9001 a systém managementu environmentu podle ISO 14001, který budeme
efektivně využívat a neustále zlepšovat. Vedení se zavazuje vytvořit nezbytné zdroje pro dosahování cílů, motivaci
pracovníků, zajištění procesů a k ochraně životního prostředí.
Normy, legislativa:
Všechny postupy a výkony naší společnosti se řídí platnými normami a platnými zákonnými předpisy. Věnujeme
pozornost průběžné aktualizaci norem a legislativy.
Naším základním závazkem je plnění právních a jiných požadavků z oblasti ochrany životního prostředí, kterým
společnost podléhá.
Zákazník:
Naše priorita je zákazník, spokojený s realizovaným projektem, či službou. Při kontaktu se zákazníkem dbáme na
korektnost a jasná pravidla v uspořádání vzájemných vztahů. Zpětné vazby od zákazníka využíváme k trvalému
zlepšování námi poskytovaných služeb.
Dodavatel:
Při rozhodování o investičních záměrech a jejich realizaci a při vybírání dodavatelů je jedno z hledisek dodržování
zásad ochrany životního prostředí. Na své dodavatele působíme tak, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a
vědomě preferujeme společnosti, jejichž přístup se ztotožňuje s naším.
Ekologie:
Při všech činnostech dbáme o prevenci znečišťování, minimalizaci dopadů do životního prostředí a plným
zapojením pracovníků do systému zajišťujeme snižování objemu odpadů a spotřeby zdrojů tam, kde je to možné.
V souladu s úrovní technického poznání, zvyšováním kvalifikace pracovníků a závazkem k prevenci znečisťování
minimalizujeme množství nebezpečných látek a přípravků a nahrazujeme je látkami, které nemají nebezpečné
vlastnosti.
Námi vyhlášená Politika kvality a životního prostředí se musí odrážet ve všech našich činnostech, na všech
úrovních řízení a všichni naši pracovníci ji musí znát a podporovat její naplnění podle svých možností. V
návaznosti na tuto politiku vyhlašuje vedení konkrétní Cíle a programy.
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