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POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM
V podjetju Intec MKD d.o.o si prizadevamo, da so naši proizvodi in storitve skladni z zahtevami in pričakovanji kupcev.
Zavezujemo se, da bomo:


Vzdrževali in nenehno izboljševali sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 in ISO 14001,



vsako leto postavili merljive cilje po procesih, v ključno s cilji varovanja okolja, skladnih s kontekstom organizacije,



doseganje ciljev bomo spremljali, preverjali uspešnost doseganja le teh, ter izvajali potrebne ukrepe,



pri razvoju in izdelavi naših izdelkov bomo upoštevali zakonodajo, regulativo ter zakonodajo s področja varovanja okolja.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem podjetja Intec MKD se nanaša na proizvode, na organizacijsko strukturo, na kadre in okolje.
Naša usmeritev je:


Ponujamo izdelke in storitve, ki izpolnjujejo pričakovanja kupcev, vključno z ekološkimi pričakovanji ter možnostjo
ekonomične proizvodnje,



izdelke proizvajamo dosledno v skladu s specificiranimi zahtevami, s poudarkom sprejemljivosti za uporabnika ter okolje
hkrati pa preventivno preprečujemo napake,



vzdrževati sistema izboljšav, ki bo vključeval vse zaposlene,



uporabljati sodobne postopke za izbiro dobaviteljev in presojo njihovih zmogljivosti.

Izjava
Z uresničevanjem politike kakovosti in ravnanja z okoljem bomo dosegli dolgoročno zaupanje v podjetje INTEC MKD d.o.o. V politiki
kakovosti in ravnanja z okoljem poudarjamo predvsem elemente, ki opredeljujejo celovito obvladovanje vodenja kakovosti in trajno
skrb za okolje.
Prizadevali si bomo:


Spoznati, razumeti in zadovoljiti pričakovanja sodelavcev ter pričakovanja in potreb kupcev,



vključili vse zaposlene v zagotavljanje kakovostnih izdelkov in storitev,



odkrivati in odpravljati izvore napak, ki nastajajo v postopkih in procesih,



uvesti in vzdrževati sistem stalnih izboljšav v dobro podjetja kot celote,



vključevati dobavitelje v aktivnosti zagotavljanja kakovosti in ravnanja z okoljem,



dejavno in uravnoteženo sodelovati pri razumnem, okolje varstveno naravnanem razvoju podjetja,



striktno spoštovanje okolijskih predpisov in zmanjševanje odpadkov ter emisij, ki obremenjuje okolje,



omejevati uporabo materialov, energentov in vode z namenom zmanjševanja porabe le teh,



omejevati uporabo materialov in procesov, ki ogrožajo okolje oziroma mu škodujejo,



zagotoviti, da vsi zaposleni delujejo odgovorno in v skladu z notranjimi in zunanjimi predpisi.

Odgovornost za izvajanje in delovanje sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem
Vsak nosilec procesa v podjetju je neposredno odgovoren za izvajanje politike kakovosti in politike stalnih izboljšav, tako da:


Seznani sodelavce s politiko kakovosti in politiko stalnih izboljšav in ju razširja,



določi odgovornosti in kompetence posameznikov v procesu,



načrtuje, razvija in skrbi za uvajanje in izvajanje sistema vodenja kakovosti v procesu,



spremlja in izboljšuje nivo izpolnjevanja zahtev odjemalcev,



odkriva izvore možnih napak in zagotavlja izvajanje stalnih izboljšav procesov,



razvija sistem kakovosti z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji, s katerimi ima skupen interes,



načrtuje izobraževanje in usposabljanje sodelavcev z namenom povečati njihovo usposobljenost in kompetentnost ter
motivacijo.
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