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Polityka jakości i środowiskowa 
 

Reesco Sp. z o.o. realizuje i poszerza zakres oferowanych usług: 
§ Realizacja robót budowlanych 
§ Zarzadzanie projektami 
§ Doradztwo na rynku nieruchomości 

 
Najważniejszym celem Reesco Sp. z o.o. jest świadczenie usług najwyższej dostępnej jakości poprzez 
spełnienie wymagań prawnych, wymagań klientów oraz innych zainteresowanych stron. Przy 
realizacji Polityki Reesco Sp. z o.o. skupia uwagę na niżej opisanych kierunkach strategicznych: 

§ Przestrzeganie przez Reesco Sp. z o.o. oraz wszystkich jej pracowników 
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów dotyczących 
ochrony środowiska oraz innych wymagań prawnych 

§ Zapewnienie i podnoszenie stabilności ekonomicznej i efektywności realizowanych 
procesów 

§ Monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje klientów 
§ Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i powierzonej własności klientów 
§ Prowadzenie identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz racjonalne gospodarowanie 

odpadami w celu minimalizacji wpływu realizacji naszych projektów na środowisko 
naturalne 

§ Ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej oraz kompetencji pracowników i 
organizacji działających w imieniu Reesco Sp. z o.o., przy uwzględnieniu ich 
predyspozycji, umiejętności i wykształcenia, poprzez szkolenie w zakresie 
wdrożonego systemu 

§ Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, przez ciągły monitoring istotnych 
aspektów środowiskowych, identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych, 
stosowanie procedur i instrukcji ZSZ w praktyce 

§ Współpracę z dostawcami usług o odpowiednio wysokim poziomie świadomości i 
techniki, spełniającymi wymagania jakościowe i środowiskowe, w tym z partnerami 
strategicznymi: PKiG Sp. z o.o., Hydro Sp. z o.o. , ATS Instal Sp. z o.o., IBDL Sp. z 
o.o., Reesco Dgrania Sp. z o.o., Rewitech Sp. z o.o. 

 
Zarząd oraz pracownicy Reesco Sp. z o.o. zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszej Polityki 
jakości i środowiska oraz procedur wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z 
ISO 9001 i ISO 14001, ciągłego doskonalenia jego skuteczności zapewniając poprawę jakości, 
funkcjonalności i bezpieczeństwa świadczonych usług, minimalizując wykorzystanie zasobów 
naturalnych oraz ogranicząc negatywny wpływ na środowisko. 
 
Polityka ZSZ jest regularnie analizowana i uaktualniana w ramach Przeglądów wykonywanych przez 
Kierownictwo, została zakomunikowana, jest opublikowana, zrozumiała i dostępna dla każdego 
pracownika, klienta, podmiotów współpracujących i innych zainteresowanych stron. 
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