
POLITYKA 
Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 3834-2:2005 
 
Introl-Energomontaż Sp. z o. o. jest firmą działającą w sektorach przemysłu, ciepłownictwa i energetyki zawodowej.  
Naszym celem jest modernizacja energetyki przemysłowej i ciepłownictwa, tak aby stały się nowoczesne, efektywne i przyjazne 
dla środowiska. 
Nasza strategia rozwoju opiera się o realizację inwestycji dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, z zastosowaniem 
najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, budowy, remontów i modernizacji urządzeń 
energetycznych, instalacji elektrycznych, automatyzacji i wizualizacji procesów. 
Oferujemy generalne wykonawstwo kontraktów, począwszy od koncepcji i projektu technicznego poprzez produkcję, kompletację 
dostaw, montaż i rozruch aż do serwisu. 
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, profesjonalizmowi i orientacji na potrzeby Klienta, wyróżniamy się na rynku 
budownictwa energetycznego niezawodnością i elastycznością. 
 
 

 

Podstawowymi celami naszej polityki są: 
▪ dostarczanie usług dających pełną satysfakcję Klientom i Użytkownikom,  
▪ stosowanie najlepszych dostępnych na rynku technologii przyjaznych dla 

środowiska, 
▪ budowanie firmy przyjaznej dla środowiska z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju,  
▪ Bezpieczna i stabilna praca w warunkach nie zagrażających życiu i zdrowiu 

pracowników i podwykonawców. 

 
 

 
 
 

 
Cele te osiągamy przez: 

▪ Identyfikację, personalizację i spełnienie potrzeb Klientów oraz stron 
zainteresowanych, 

▪ Stosowanie nowoczesnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska 
technologii, 

▪ systematyczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, 
▪ odpowiedzialne działania zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska, 
▪ świadomą i racjonalną gospodarkę emisją i odpadami, 
▪ dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 
 
 
 

Zobowiązujemy się do: 
▪ zachowania wysokiego standardu usług i dążenia do satysfakcji Klientów, 
▪ ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
▪ zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. 

w zakresie compliance, ochrony środowiska i BHP. 
 
 
 

Kierownictwo Spółki oświadcza, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zakomunikowana 
wszystkim pracownikom, jest zrozumiała, wdrożona, publicznie dostępna, realizowana na wszystkich poziomach 
zarządzania, jest przeglądana pod względem przydatności oraz że są zapewnione środki na jej realizację. 
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