
 
 

 

 

Polityką Spółki ELEKTRA jest pełne zaspokojenie potrzeb Klientów, zgodne z ich 

oczekiwaniami w zakresie elektrycznych systemów grzejnych oraz systemów wentylacyjnych 

z odzyskiem ciepła do ogrzewania elektrycznego pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych i 

ich elementów. Spółka realizuje to poprzez dostarczanie Klientom informacji o tych systemach 

oraz wyrobów do ich realizacji o najwyższej światowej jakości, produkowanych przez ELEKTRĘ 

lub przez innych kwalifikowanych producentów. 

Dążeniem naszej Spółki jest również tworzenie takich warunków jej działalności, aby 
przestrzegane były w pełni zasady ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Spółka swe powodzenie i wysoką pozycję na rynku wiąże bezpośrednio 

z zaangażowaniem wszystkich pracowników w zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości 

wyrobów i jakości świadczonych usług. Elementem niezbędnym w tych działaniach stało się 

wdrożenie i certyfikowanie systemu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz z 

Dyrektywą ATEX. 

ELEKTRA realizuje swą politykę poprzez cele przyjęte przez Właścicieli,  

a mianowicie: 

▪ uzyskanie pełnego zadowolenia Klientów z dostawy wyrobów bezpiecznych 
i niezawodnych w działaniu, zgodnych z wcześniej uzgodnionymi wymaganiami,  
w terminie i po ustalonej cenie, 

▪ kompleksową obsługę Klientów wraz z przekazywaniem wiedzy na temat ogrzewania i 

wentylacji oraz nadzorowaniem montażu i eksploatacji,  
▪ wysoką niezawodność wyrobów przy zminimalizowanych kosztach eksploatacji, 
▪ uzyskanie optymalnej rentowności produkcji i świadczonych usług, 
▪ ciągłą poprawę jakości wyrobów oraz wzrost prestiżu Spółki, 
▪ zmniejszanie oddziaływania produkcji wyrobów i usług na środowisko, 

▪ uzyskanie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy i zadowolenia z miejsca pracy. 

 
WŁAŚCICIELE deklarują, że polityka będzie realizowana poprzez: 

▪ stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy  
PN-EN ISO 9001:2015 oraz przeznaczenie niezbędnych środków na jego funkcjonowanie 
na wszystkich szczeblach organizacji, 

▪ ciągłe doskonalenie organizacji i procesów realizowanych w Spółce, w tym głównie 
procesu marketingu, projektowania i procesu produkcji, 

▪ rozwój kadry, utrzymanie posiadanych uprawnień oraz stałe podnoszenie kwalifikacji 

wszystkich pracowników, 
▪ systematyczne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji dystrybutorów, instalatorów aby czuli 

się oni odpowiedzialni i mieli świadomość swojego wpływu na jakość wyrobów i jakość 
świadczonych usług dla Klienta, 

▪ doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń mających wpływ na 
poprawę jakości wyrobów i ochronę środowiska,  

▪ podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników,  
▪ optymalizację kosztów działalności firmy, 
▪ wdrażanie oprogramowania usprawniającego funkcjonowanie firmy. 
 

Właściciele firmy okresowo przeglądają i weryfikują politykę jakości, aby odzwierciedlała 
zmieniające się warunki i przepisy. Polityka firmy dostępna jest opinii publicznej. 
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