POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Modertrans Poznań Sp. z o.o. będąc świadomym ciągłej potrzeby doskonalenia i rozwijania swoich wyrobów pragnie
czynić starania mające na celu podniesienie jakości oferowanych wyrobów i usług. Nie zapomina również o swoim
oddziaływaniu na środowisko naturalne i pragnie angażować się w jego ochronę.
Istotą działania i nadrzędnym celem spółki jest ugruntowanie pozycji na rynku jako przedsiębiorstwa profesjonalnego,
dynamicznego i elastycznego, nastawionego na potrzeby oraz oczekiwania Klientów, dbającego o środowisko
naturalne.
W tym celu wdrożono Zintegrowany System Zarządzania (IMS), zgodny z wymogami norm ISO 9001 i 14001, który
swym zakresem obejmuje projektowanie, produkcję, serwisowanie i modernizowanie pojazdów szynowych oraz
autobusów.
Poprzez wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (IMS) zobowiązujemy się do spełniania wszystkich mających
zastosowanie wymagań, w tym przepisów prawnych.
Zobowiązując się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMS) w oparciu o wymagania norm
ISO 9001: 2015 i 14001: 2015 określamy następujące strategiczne cele jakościowe i środowiskowe:
 zapewnienie wysokiej jakości wyrobów w pełni zgodnych z wymaganiami Klienta,
 ciągłe umacnianie pozycji na rynku produktów i usług związanych z pojazdami szynowymi i autobusami,
 wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do wymagań rynku,
 ciągłe samodoskonalenie kadr na każdym poziomie,
 prowadzenie działań na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, a tym samym
zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska.
Cele te będą realizowane poprzez:
 szkolenia dla pracowników, na wszystkich szczeblach, podnoszące świadomość korzyści płynących ze
stosowania się do procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMS),
 optymalizację systemu komunikacji w strukturze organizacyjnej oraz ze stronami zainteresowanymi,
 stosowanie się do wprowadzonych procedur Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMS),
 udoskonalanie systemu dystrybucji obiegu dokumentacji w organizacji,
 prowadzenie działań podporządkowanych Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania (IMS) wg ISO 9001:2015
i 14001:2015.
Wdrożony System przyczynia się do realizacji procesów ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie działalności
przedsiębiorstwa oraz stanowi element strategii związanej z utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności
systemu.
Realizacja postanowień niniejszej polityki wiąże się z dostarczaniem wyrobów przyjaznych środowisku o wysokiej
jakości spełniających wymagania i oczekiwania obecnych oraz przyszłych Klientów. Odpowiedzialność za jakość
naszych wyrobów oraz dbanie o ochronę środowiska spoczywa na wszystkich pracownikach.
Zarząd spółki zobowiązuje się przestrzegać wszelkich uwarunkowań prawnych by spełniać wymóg właściwego
wdrażania, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001:2015
i 14001:2015
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