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Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy                                                   
Ul. LELEWELA 21 

05-400 Otwock  

  
NIP        PL 863-114-31-21  

Regon.            015688944  
 

NASZA POLITYKA JAKOŚCI 
 
       Naszą siłą jest wiedza i doświadczenie, lecz najważniejszą naszą umiejętnością jest zdolność słuchania 

naszych klientów, poznawania ich potrzeb oraz umiejętność prowadzenia dialogu w celu zgodnego z prawem 

zaspakajania oczekiwań i potrzeb klienta. 
Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, jest firmą świadczącą usługi w zakresie BHP; Ochrony Środowiska, 

Ochrony Przeciwpożarowej jak również Psychologii Zarządzania - Psychologii Biznesu. 
       Traktujemy każdego z naszych klientów indywidualnie. W tym celu dbamy o właściwy dobór naszej 

kadry oraz ciągłe i systematyczne szkolenia naszych pracowników.  

       W procesach realizacji stawianych przed nami zadań, staramy się wykorzystywać najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczne a w tym rownież informatyczne w oparciu o najnowsze rozwiązania nauki i techniki 

oraz ich dostępności.  
Naszym Celem jest: 

 Intensyfikacja procesu umacniania konkurencyjności na rynku z poszanowaniem zasad etyki biznesu 
 Utrzymanie tendencji wzrostowe osiąganych wyników w tym wyników ekonomicznych 

 Doskonalenie systemu skuteczności zarządzania jakością, tak by stale i systematycznie podnosiła się 

jakość usług świadczonych prze Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy.  
 Budowanie prestiżu i wizerunku firmy zgodnie z etyką biznesu a tym samym z poszanowanie ogólnie 

przyjętych etycznych norm społecznych.   
 

                                                                                           Właściciel i Dyrektor Generalny  

                                                                                     Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy 

                                                                                          Dypl. mgr  Piotr Robert PANIEC 

                                                                                                          Tel. 501048672 
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