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Aby spełnić wymagania naszych klientów, stworzyć bezpieczne miejsca pracy dla naszych pracowników   oraz 

zbudować zaufanie lokalnego społeczeństwa i partnerów, postanowiliśmy wdrożyć System Zarządzania 

Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001: 2015. 

Naszym głównym celem jest ciągłe podnoszenie poziomu zadowolenia klientów poprzez: 

• świadczenie usług na najwyższym możliwym poziomie; 

• szybką reakcję na potrzeby klientów; 

• produkcję części i instalacji najwyższej jakości; 

• produkcję krótkich serii komponentów na zamówienia klientów; 

• wdrażanie najnowocześniejszych technologii przetwarzania; 

• optymalizację procesu produkcyjnego; 

• opracowywanie niestandardowych technologii wysokiej jakości; 

• ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów zachodzących w naszej firmie; 

• korzystanie z wiodących programów do projektowania naszych produktów; 

• współpracę z dostawcami surowców, części i procesów, którzy spełniają wymagania nasze                

i naszego klienta; 

• podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników; 

• systematyczne badanie potrzeb i zadowolenia klienta; 

• próbę ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko do minimum; 

• ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez przestrzeganie przepisów i szkolenia BHP; 

• przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań, w tym międzynarodowych standardów pracy; 

• poprawę wyników ekonomicznych i rozwój organizacji. 

Aby osiągnąć te cele, postanowiliśmy: 

• wyznaczać mierzalne cele i zadania oraz regularnie je kontrolować; 

• analizować niezgodności, wyszukiwać ich źródła i stosować korekty; 

• wdrażać politykę ciągłego doskonalenia; 

• regularnie oceniać procesy, działania, dokumenty i dostawców; 

• monitorować zadowolenie klientów; 

• regularnie analizować koszty ,w miarę możliwości redukować i optymalizować koszty; 

• organizować i wspierać kształcenie pracowników poprzez prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych 

szkoleń; 

• identyfikować zagrożenia oraz zapobiegać potencjalnym wypadkom, urazom i chorobom; 

• nadzorować warunki pracy i korygować wszelkie zmienne ujemne; 

• zmniejszyć emisje, kontrolować wpływ na środowisko; 

• zapewnić niezbędne zasoby do realizacji zobowiązań dotyczących jakości. 

 

Jesteśmy zobowiązani do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, aby móc 

zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów, a tym samym wzmocnić zaufanie do jakości 

produktów wytwarzanych przez naszą firmę i zacieśnić współpracę z naszymi partnerami. 

 


