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Polityka Jakości 
 

Przedmiotem działalności firmy Kompleksowa Obsługa Budownictwa 

„KOBNEXT” Sp. z o.o. jest świadczenie usług budowlano-montażowych 

związanych z kompleksową budową obiektów mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej, przemysłowych i specjalistycznych, a także modernizacją, 

rozbudową i adaptacją istniejących budynków oraz wykonywanie prac 

remontowych w zakresie budownictwa wg najnowszych technologii w kraju     

i za granicą. 

Zarząd Firmy dąży do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu jakości 

świadczonych usług oraz utrzymania i umacniania opinii o Firmie jako 

rzetelnym, solidnym i skutecznym partnerze biznesowym. 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były realizowane terminowo 

oraz spełniały wymagania i oczekiwania Klienta oraz by były zgodne                

z dyrektywami UE, normami zharmonizowanymi i obowiązującymi przepisami 

prawa oraz innymi wymaganiami dotyczącymi  jakości oraz bezpieczeństwa     

i higieny pracy. 

Potwierdzeniem wysokiego poziomu usług oferowanych przez Kompleksową 

Obsługę Budownictwa „KOBNEXT” Sp. z o.o. mogą być otrzymywane 

regularnie wyróżnienia takie jak: 

-  Certyfikaty Wiarygodności Biznesowej CWB przyznawane przez Bisnode 

D&B Polska Sp. z o.o., 

-  Jurajski Produkt Roku przyznawane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-

Handlową w Częstochowie, 

-  Budowa Roku przyznawane przez PZITB i Ministerstwo Infrastruktury                  

i Budownictwa, 

-  Gazela Biznesu przyznawane przez Dziennik „Puls Biznesu”, 

-  Orły Exportu przyznawane przez Dziennik „Rzeczpospolita”, 

-  Diamenty miesięcznika Forbes, 

-  Gepard Biznesu przyznawane przez Instytut Nowoczesnego Biznesu. 

 

Politykę jakości realizujemy poprzez: 

-  układ kontroli oparty na systemie zależności służbowych: 

Zarząd - Dyrektor ds. Inwestycji - Kierownik Budowy - Majster - Robotnicy 

Branżowi 

-  zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich oraz odpowiedniej 

infrastruktury technicznej, 

-  stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, 

-  pełne zaangażowanie pracowników w spełnianie wymagań Klientów, 

- dbanie o stan środowiska naturalnego poprzez zapobieganie 

zanieczyszczeniom i racjonalne gospodarowanie odpadami, 

-  utrzymywanie ścisłych kontaktów z Klientami również po zakończeniu 

realizacji inwestycji, 
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-  współpracę wyłącznie z wykwalifikowanymi podwykonawcami                      

i dostawcami na zasadach partnerstwa i wzajemnych korzyści. 

 

Tak rozumianą politykę jakości Zarząd, w ścisłej współpracy ze wszystkimi 

pracownikami, zamierza z całą determinacją realizować i na bieżąco 

analizować w ramach systematycznych przeglądów jakościowych wszystkich 

działów Firmy. 
 


