POLITYKA JAKOŚCI GHG PROFESSIONAL SP. Z O.O.
Podstawowym celem funkcjonowania GHG PROFESSIONAL SP. Z O.O. jest zdobywanie
wiarygodności i zaufania Klientów przez zapewnienie wysokiego poziomu kwalifikacji
personelu, jego bezstronności i niezależności, przy równoczesnym uzyskaniu dobrego
wyniku ekonomicznego.
Prezes GHG PROFESSIONAL SP Z O.O. gwarantuje że:
nostką weryfikującą posiada odpowiednie środki finansowe i
techniczne do prowadzenia weryfikacji rocznych raportów o emisji,

zainteresowanych – bezwzględnie przestrzegana jest zasada braku dyskryminacji wobec
Klientów,

weryfikacją rocznych raportów o emisji

chronione klauzulą poufności,

audytów do organizacji prowadzących usługi konsultacyjne ani też nie sugeruje, że
korzystanie z określonych usług konsultacyjnych może ułatwić pozytywną weryfikację,

braku bezstronności, niezależności, obiektywności lub poufności w procesie weryfikacji
rocznych raportów o emisji,
cji procesu weryfikacji raportów
rocznych przebiega w sposób eliminujący potencjalne źródła podważające bezstronność a
mogące wynikać np. z wcześniej świadczonych usług,

- zna treść niniejszej Polityki Jakości rozumie ją i stosuje wraz z Opisami procesów i
Procedurami stanowiącymi dokumenty wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
- jest wystarczająco liczny do sprawnej realizacji wszystkich procesów,
- jest właściwie wykształcony i posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji procesów,
- jest wolny od zewnętrznych i wewnętrznych nacisków finansowych a jego
wynagrodzenie nie jest powiązane z wynikami przeprowadzanych weryfikacji rocznych
raportów o emisji.

Cele jakości przyjęte do realizacji przez GHG PROFESSIONAL SP. Z O.O.:
- Zapewnienie kompetentnej i doświadczonej kadry audytorskiej i szkoleniowej poprzez
ciągłe doskonalenie wiedzy z zakresu monitorowania emisji CO2 i tematyki
prowadzonych szkoleń.
- Spełnianie oczekiwań i wymagań naszych Klientów poprzez świadczenie usług w
sposób bezstronny, obiektywny i etyczny.
- Utrzymanie i umocnienie swojej pozycji na rynku usług weryfikacyjnych i
szkoleniowych, ekspansja na rynku ogólnokrajowym.
Cele operacyjne dla poszczególnych funkcji i szczebli w organizacji ustalane i
weryfikowane są podczas przeglądów zarządzania przeprowadzanych przez Prezesa
Spółki.
Prezes GHG PROFESSIONAL SP. Z O.O. nie przewiduje odstępstw od realizacji niniejszej
Polityki Jakości.
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