POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA
Zajmujemy się transportem międzynarodowym na terenie całej Europy i części Azji.
Nasza firma jest stabilna finansowo, a wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaoferować jakość dostosowaną
do wymagań naszych klientów.
W celu systematycznego i ciągłego doskonalenia naszych metodologii świadczenia usług oraz ochrony
środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom wdrożyliśmy oraz utrzymujemy zintegrowany system zarządzania
zgodny z wymaganiami norm międzynarodowych ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Nasza Polityka ukierunkowana jest na:
Spełnianie wymagań i oczekiwań naszych Klientów poprzez dostarczanie im usług o światowym poziomie,
Spełnianie, we wszystkich obszarach naszej działalności, wymagań jakościowych,
Zaangażowanie całego personelu w rozwój naszej firmy, utrzymanie wysokiej pozycji w branży usług
transportowo spedycyjnych, realizację celów dotyczących jakości, z korzyścią dla naszych klientów,
pracowników oraz innych zainteresowanych stron.
Nasi kierowcy to odpowiednio przygotowani fachowcy, stanowiący o naszej przewadze konkurencyjnej.
Przykładamy dużą wagę do ciągłego doskonalenia ich rzemiosła, podnoszenia świadomości jakościowej oraz
wzmacniania ich identyfikacji z naszą firmą.
Nasza kadra zarządzająca to sprawdzeni i odpowiedzialni pracownicy o dużym doświadczeniu i umiejętnościach
organizacyjnych.
Stale dbamy o rozwój umiejętności i podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu mechaników, tak aby zapewnić
niezawodność posiadanej floty pojazdów.
Nasza działalność jest ubezpieczona w uznanym i renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym w ramach
Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w celu zapewnienia naszym Klientom większego komfortu współpracy.
Naszymi celami w zakresie ochrony środowiska są:
ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez utrzymywanie pojazdów w dobrym stanie
technicznym oraz ich stopniową wymianę na pojazdy spełniające coraz surowsze normy emisji spalin,
doskonalenie zasad selektywnej zbiórki odpadów,
przestrzeganie przepisów prawnych i innych zidentyfikowanych wymagań w zakresie ochrony środowiska,
ograniczanie zużycia paliwa w przeliczeniu na jeden samochód,
korzystanie jedynie z usług przewoźników posiadających samochody spełniające co najmniej wymagania
normy EURO 4,
ciągłe podnoszenie kompetencji i świadomości środowiskowej naszych pracowników.
Powierzając nam swój towar, możecie być pewni - bezpiecznie i na czas dotrze do celu!
Polityka Jakości i Środowiska jest zakomunikowana wszystkim pracownikom, jest przeglądana pod względem
jej przydatności i odpowiednia do celu istnienia Firmy.
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