
NASZA MISJA 
Jesteśmy specjalistami w naszej dziedzinie. Produkując wyroby o wysokiej, jakości 
w akceptowanej przez klienta cenie dążymy do zaspokojenia jego potrzeb i stałego związania z 
naszą firmą. W każdej sferze działalności przedsiębiorstwa, jakość jest dla nas standardem 
spełniającym wymagania i oczekiwania Klientów przy poszanowaniu środowiska naturalnego 
i obowiązującego stanu prawnego. 
 
POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA 
Uznajemy jakość za fundamentalny czynnik zapewniający przewagę konkurencyjną 
i satysfakcję Klientów. 

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb Klientów poprzez dostarczenie produktów najwyższej 
jakości przy zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego i technologii oraz najwyższej 
jakości obsługi Klienta zmierzającej do budowania z nim trwałych relacji. 

Aby to osiągnąć, działalność naszej Firmy opiera się na Zintegrowanym Systemie Zarządzania 
Jakością i Środowiskiem, wg norm ISO 9001 i ISO 14001. Dlatego też, uwzględniając specyfikę 
naszej Firmy, deklarujemy: 

• Wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 
oraz Środowiskowego wg ISO 14001; 

• Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością 
i środowiskiem oraz ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie; 

• Postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami 
mającymi zastosowanie w działalności Firmy; 

• Świadome i odpowiedzialne myślenie o Kliencie przejawiające się w dostosowaniu 
jakości wyrobów i oferty do jego potrzeb; 

• Budowanie przewagi konkurencyjnej, rozwój produktów i rynków oraz dążenie do 
maksymalizacji zysków przedsiębiorstwa; 

• Ciągłą  poprawę działań środowiskowych Firmy, poprzez zapobieganie 
zanieczyszczeniom, racjonalne wykorzystywanie i oszczędzanie wody, energii i paliw; 

• Gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego; 

• Minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych; 

• Zachęcanie dostawców i podwykonawców aby uświadomili sobie swoją 
odpowiedzialność za środowisko, wdrażali własne programy jego naprawy i stosowali 
politykę zrównoważonego rozwoju; 

• Szkolenie personelu celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu 
przedsiębiorstwa na stan środowiska. 

 
Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Firmy. 
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ZASADY ŚRODOWISKOWE  
DLA DOSTAWCÓW / PODWYKONAWCÓW 
 
 
Podczas współpracy z naszą Organizacją dostawcy / podwykonawcy zobowiązują się do 
przestrzegania wymagań ochrony środowiska m. in.: 
 

• Ciągłej poprawy działań środowiskowych; 

• Postępowania zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami 
środowiskowymi, mającymi zastosowanie w działalności dostawców; 

• Zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska; 

• Proekologicznej gospodarki odpadami zapewniającej odpowiednie segregowanie 
umożliwiające przekazanie odpadów do powtórnego ich wykorzystania lub 
unieszkodliwiania zgodne z wymogami prawa ochrony środowiska; 

• Zachęcania własnych dostawców i podwykonawców, aby uświadomili sobie swoją 
odpowiedzialność za środowisko, wdrażali własne programy jego naprawy i stosowali 
politykę zrównoważonego rozwoju. 
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