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POLITYKA  

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością , Środowiskiem 
oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o. świadczy szeroki wachlarz 
usług medycznych w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), specjalistów, medycyny 
pracy, psychologii i rehabilitacji. 

Nasz cel to świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie zgodnie z wymaganiami polskiego 
prawa, wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych naszych Klientów, z poszanowaniem 
środowiska i zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. 

W celu podnoszenia jakości usług, zmniejszenia negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko 
oraz poprawy warunków pracy całego personelu wdrożyliśmy i doskonalimy Zintegrowany System 
Zarządzania oparty o wymagania norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. 

Podstawowymi celami naszej polityki są: 

- dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników, 

- stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych, 

- realizacja świadczeń medycznych w oparciu o najnowsze standardy współczesnej medycyny, 

- realizacja potrzeb pacjentów z poszanowanie ich praw i godności osobistej, 

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
medycznych 

- organizacja i doskonalenie pracy w sposób zapewniający jej bezpieczną i higieniczną realizację oraz 
zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska i BHP. 

Cele te osiągamy przez: 

- poszukiwanie i stosowanie najlepszych dostępnych procesów diagnozowania i  leczenia chorób, 

- ciągłe doskonalenie skuteczności naszych usług medycznych w celu zwiększenia zdolności do 
spełnienia potrzeb i oczekiwań pacjenta, 

- systematyczne szkolenie całego personelu medycznego, 

- dążenie do poprawy środowiska pracy i infrastruktury, 

- racjonalne gospodarowanie wodą, ściekami, energią cieplną i elektryczną, 

- nadzorowanie podwykonawców świadczących usługi dla NZOZ Introl-Energomontaż Sp. z o.o. 
w zakresie ochrony środowiska i BHP, 

- zapobieganie wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom 
zawodowym oraz monitorowanie ryzyka zawodowego i dążenie do stałej poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością, zarządzania 
środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Zarząd spółki oraz Dyrektor NZOZ deklarują swoje zaangażowanie oraz zaangażowanie personelu 
we wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 w celu zapewnienia coraz lepszych warunków leczenia i opieki. 
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