POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
EkoWATT je přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního
prostředí. Poskytujeme zejména poradenské a expertní služby zaměřené na účinné a ekologicky
šetrné využívání energií. Ve své činnosti se důsledně orientujeme na zákazníky, dynamicky
reagujeme na jejich potřeby a očekávání a dbáme na environmentálně šetrné fungování a
předcházení negativních environmentálních dopadů vlastní činnosti. Naším dlouhodobým cílem
je vytvořit moderní, profesionální a efektivně fungující organizaci, která je spolehlivým
partnerem; poskytuje kvalitní a nezávislé poradenství a pomáhá klientům k lepšímu a
efektivnímu rozhodování.
1. Měřítko naší kvality určuje zákazník. Jeho spokojenost s přístupem, provedenými
službami a prostředím je pro nás směrodatné.
2. Každá služba musí být již od samého počátku vykonána kvalitně a s nízkými náklady.
3. Systematickým vzděláváním, rozvíjením vědomostí a dovedností a získáváním
nejnovějších informací a poznatků v oboru se pracovníci udržují na vysoké profesionální
úrovni.
4. Přístupem k pracovníkům, perfektní organizací a vysokou úrovní firemní kultury se
snažíme být příkladem seriózního podnikání.
5. Důsledná standardizace služeb nám umožňuje poskytovat služby vysoké kvality.
6. Prioritou jsou pro nás partnerské vztahy s dodavateli, státními a veřejnými institucemi,
nevládními organizacemi a ostatními organizacemi.
7. Jsme si vědomi toho, že poradenské a expertní služby, které jsou předmětem naší
činnosti, a s tím spojené administrativní a další aktivity s sebou nesou některé významné
negativní vlivy na životní prostředí. Tyto vlivy průběžně vyhodnocujeme a aktivně
usilujeme o jejich neustálé snižování nad rámec stanovený zákonem.
8. Sledujeme a důsledně dodržujeme všechny požadavky platných právních předpisů a
dalších závazků na ochranu životního prostředí, kterým naše působení podléhá.
9. Naší prioritou je prevence negativních vlivů na životní prostředí. Účelně a hospodárně
využíváme environmentální zdroje – vodu, energii a nakupované materiálové vstupy s
cílem snižovat jejich spotřebu. Všude tam, kde je to možné a účelné, využíváme
materiály a technologie co možná nejšetrnější vůči životnímu prostředí. Preferujeme
recyklované materiály a výrobky z nich a značené environmentálně šetrné výrobky.
Minimalizujeme množství produkovaných odpadů a dalšího znečištění. Maximalizujeme
podíl vytříděných odpadů pro recyklaci, popřípadě pro environmentálně šetrnou likvidaci.
10. Za dodržování zásad environmentálně šetrného chování je odpovědné nejen vedení
společnosti, ale i každý jednotlivý pracovník. K naplnění tohoto cíle používáme náležité
postupy integrované do našich procesů.
11. Monitorujeme a evidujeme vlivy našich aktivit na životní prostředí a o svém
environmentálním profilu informujeme všechny zainteresované strany včetně veřejnosti,
dodavatelů a zákazníků.
12. Podle stanovených zásad naší environmentální politiky hodnotíme a vybíráme i naše
smluvní partnery a dodavatele.
13. Proces neustálého zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu je
neoddělitelnou součástí vysoké úrovně firemní kultury a firemního image.
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