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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZ?DZANIA
D??ymy do tego, aby nasze us?ugi spe?nia?y wymagania Klientów w zakresie
dostawy najwy?szej jako?ci wody oraz odbioru i oczyszczania ?cieków.
Szczególn? wag? przywi?zujemy do troski o ?rodowisko naturalne, z którego
zasobów korzystamy na co dzie?. Naszym pracownikom zapewniamy bezpieczne
i higieniczne warunki pracy.
W zwi?zku z tym ju? w 2003 r. otrzymali?my certyfikat Zintegrowanego
System Zarz?dzania Jako?ci? i ?rodowiskiem (PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO
14001) stwierdzaj?cy, ?e koszali?skie wodoci?gi dzia?aj? zgodnie ze ?wiatowymi
standardami i zapewniaj? Klientom us?ugi oraz produkty o najwy?szej jako?ci.
W kolejnym roku wdro?ono w Spó?ce System Zarz?dzania Bezpiecze?stwem
i Higien? Pracy PN-N 18001.

Od 2009 r. równie? Laboratoria Badania Wody i ?cieków MWiK pracuj?
zgodnie z norm? PN-EN ISO/IEC 17025:2018, uzyskawszy certyfikat akredytacji
nr AB 1094 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Certyfikaty nie s? przyznawane „na zawsze" - Spó?ka jest systematycznie
kontrolowana przez ekspertów, maj?cych licencj? Mi?dzynarodowej Organizacji
Standaryzacji (ISO). System zobowi?zuje firm? do rzetelnej pracy, ale tak?e do
ci?g?ego doskonalenia wszystkich procesów produkcyjnych i eliminowania
b??dów na ka?dym etapie produkcji wody, oczyszczania ?cieków i usuwania ich
przyczyn, doskonalenia procedur ?rodowiskowych oraz dbania o bezpiecze?stwo
i higien? pracy.
W pa?dzierniku 2020 r. Polskie Centrum Bada? Certyfikacyjnych S.A
. przeprowadzi?o w Miejskich Wodoci?gach i Kanalizacji audyt certyfikacyjny
przej?cia z normy PN-N 18001:2004 na ISO 45001:2018 oraz odnowienia
norm ISO 9001:2015 i 14001:2015.
Audyt zako?czony zosta? pozytywnym wynikiem i tym samym uzyskaniem
certyfikatu nr JBS – 237/3/2020, który jest wa?ny do 30 pa?dziernika 2021 roku.
Otrzymanie certyfikatu jest dla Spó?ki dowodem skuteczno?ci i zgodno?ci
wdro?onego Zintegrowanego Systemu Zarz?dzania z wymaganiami norm
ISO, natomiast dla klientów naszej firmy potwierdzeniem, ?e dbamy o
jako?? naszych us?ug oraz dzia?amy w zgodzie z przepisami ochrony
?rodowiska oraz bezpiecze?stwa i higieny pracy.
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