
 

 

InterPhone 
Service Sp. z o.o. 
 
     Integrert styringssystem 
   ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
 
InterPhone Service Sp z o.o. gjennomfører prosesser innen: 
 
 
 
«Produksjon av telekommunikasjons- og elektronisk utstyr til allmenn bruk», 
 
ved å sikre tjenester av ypperste kvalitet, rettet mot utvikling av varige forhold med polske og 
utenlandske kunder, basert på gjensidig tillit og gevinster, der de nyeste produksjonsteknologier og 
-metoder tas i bruk i et trygt arbeidsmiljø. 
 
Hovedforutsetninger og formål ved integrert styringssystem er å: 
 
• fylle samtlige kvalitets-, miljø- og hms-krav som følger av juridiske krav, kundeforventninger, 

standarder og interne reguleringer ved kontinuerlig effektivisering av prosessene; 
 
• forebygge nestenulykker, hindre yrkessykdommer og sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø som   

hindrer skader og dårlig helsetilstand; 
 
• gjøre kunder tilfreds ved å fullføre oppdrag innen frist, samt produsere og tilby tjenester og 

elektronisk utstyr av høyeste kvalitet; 
 
• framstille produkter av høykvalitetsmaterialer gjennom samarbeid med utprøvde leverandører, og 

til en rimelig pris;  
 
• utvikle infrastruktur og forbedre arbeidsforhold ved å modernisere bedriftens produksjonsområder, 

minimalisere negativ påvirkning på naturmiljø og stadig forbedre forhold knyttet til helse, miljø og 
sikkerhet; 

 
• kontinuerlig utvikle de ansattes kvalifikasjoner gjennom et stort opplæringstilbud; 
 
• optimalisere produksjonsprosesser ved å implementere nye miljøvennlige teknologier og 

modernisere maskinparken; 
 
• optimalisere leveranse- og produksjonskostnader ved å utvide leverandørnettverk og prioritere 

ergonomi ved utplassering av maskiner i produksjonsprosessen; 
 
• sikre bedriftens økonomi ved å skaffe et utenlandsk kundeportefølje og øke produksjon på 

hjemmemarkedet; 
 
• utelukke farer og redusere risiko knyttet til kvalitet, naturmiljø og hms i  med de ansattes aktive 

deltakelse. 
 
 
Med dette forpliktes alle ansatte ved InterPhone Service Sp. z o.o. til å godta regler definert i integrert 
styringssystem-politikken og kvalitets-, miljø- og hms-mål, bruk av dokumentasjon utarbeidet til dette 
formålet, samt utbedring av det integrerte styringssystem. 
Som representant for styre ved InterPhone Service Sp. z o.o. forplikter jeg meg herved til å 
gjennomføre integrert styringssystem-politikken og definerte formål, samt tilsyn av handlinger knyttet 
til utvikling og kontinuerlig utbedring av det integrerte styringssystem. 
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