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indywidualne i rzetelne podejście do Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania,
ciągłe umacnianie pozycji na rynku poprzez produkcję wyrobów wysokojakościowych, spełniających
w najszer§zym stopniu potrzeby i wymagania Klientów,
wsPÓłPraca z kwalifikowanymi dostawcami surowców w zakresie stałego podnoszenia jakości
dostarczanych produktów oraz poszerzenia oferty materiałowej na bazie nowych technoiogii w
produkcji ma§zyn i urządzeń,
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stanowiskach pracy,
ograniczanie stosowania,
dla środowiska,

' zaPobieganie zanleczyszczeniorn poprzez stoso\łanie rozwiązań technicznych, technologicznych i
organizacyjnych umoŻliwiąjących ogramiczanie uciąliwości procesów u źródła,

r prow&dzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki
' odPadami, PowstąjącYmi w wyniku prowadzonej działalności, poprzez segregację , zabezpieczanie lub

pr zekazywanie do recyklingu czy unie szkodliwiania,
' u]Mzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe

podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
' ZaPewnienie by realizacja działalności prowadzona była w warunkachprzylaznych
. środowisku i bezpiecznych dla człowieka,
' ciągłe doskonalenie swoich wyrobów oraz skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Gwarancją osiągnigcia załoŻonych celów jest świadomość Zarządu oraz pracowników firmy o
koniecznoŚci stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie
satYsfakcji naszYch Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań norm pN
- EN ISO 9001:2O15 i PN - EN ISO 14001:2015.
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POLITYKAJAKOŚ CIOWO - ŚnODOWISKOWA
Priorytetowym celem firmy _Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. z siedzibą w Kornicy w
zakresie PolitYki Jakości i Środowiska jest realizaĘa usług w 

"akresie 
produkcji oraz *o.riż,,

elementów filtracyjnych.
Cel ten realizowany jest przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w harmonii ze środowiskiem
naturalnYm i sPołeczilyrT}, w sposób polegąjący na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy
kazdemu Pracownikowi zatrudnionemu w firmie, jak i osobom pracującym podjej nadzorem, a'takż'e
eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wp\rwów realizowanej działalności na
środowisko.


