Polityka Jakości firmy
Polityka Jakości PUH IMPEX-SARO realizowana w ramach Systemu Zarządzania Jakością
wynika z długofalowej strategii rozwoju naszej firmy, której nadrzędnym celem jest pełne
zadowolenie Klienta, utrzymanie znaczącej i stale rosnącej pozycji na rynku oraz uzyskanie opinii
firmy niezawodnej, uwzględniającej potrzeby wszystkich naszych Klientów, partnerów, oraz
pracowników.
Podstawowym celem strategicznym jest zapewnienie naszym Klientom kompleksowych usług o
wysokiej jakości. Chcemy być sprawną organizacją stosującą najlepsze praktyki rynkowe,
zapewniającą przyjazną obsługę.
Naszym sukcesem jest satysfakcja i zaufanie Klientów - to decyduje o wartości naszej firmy.
Staramy się realizować powyższą misję poprzez:
▪
▪
▪
▪

zatrudnianie wykwalifikowanego personelu,
poszerzanie oferty świadczonych usług o nowe dziedziny,
orientację na ciągłe doskonalenie się organizacji i pracowników;
dostosowanie procesów wewnętrznych do oczekiwań stawianych przez otoczenie
rynkowe;

Aby doskonalić działalność naszej organizacji oraz zwiększyć satysfakcję Klientów wdrażamy System
Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 wyznaczając
następujące cele strategiczne:
▪
▪
▪
▪
▪

czynny udział we wdrażaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z
normą PN - EN ISO – 9001 : 2015-10;
konsekwentna i pełna realizacja ustalonych Procedur i Instrukcji SZJ;
doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
koleżeńska i lojalna współpraca z pracownikami na związanych stanowiskach;
zapewnienie satysfakcjonującego systemu motywacyjnego dla pracowników.

Jako Właściciel PUH IMPEX-SARO uważam, że Personel firmy stanowi jej Najwyższą Wartość
oraz że jego uczestnictwo i wzajemne zrozumienie jest konieczne do osiągnięcia postawionych celów.
Jako Właściciel tworzę jak najlepsze warunki do sprawnego wdrożenia Polityki Jakości. Deklaruję
swoje osobiste zaangażowanie i zobowiązuje się do:
▪
▪
▪
▪

spełnienia mających zastosowanie wymagań i ciągłego doskonalenia SZJ
nieustannego tworzenia odpowiednich warunków materialnych, organizacyjnych i
personalnych dla prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia SZJ;
zabezpieczania sprawnego funkcjonowania nadzoru świadczonych usług;
wspierania wszelkich prac zmierzających do doskonalenia świadczonych usług oraz
dążenie do realizacji oczekiwań stawianych przez Naszych Klientów,

Wszystkich Pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich
stanowisk pracy, a także zobowiązuję do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i
usług.
Zapewniam, że treść Polityki Jakości jest znana i akceptowana na wszystkich szczeblach
organizacyjnych firmy, a przestrzeganie i efektywność Systemu Jakości jest przedmiotem mojego
osobistego, stałego zaangażowania.
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