POLITIKA KVALITY
Naše společnost je orientována na služby v oblasti lehké výroby a logistiky. Usilujeme o to, aby
veškeré námi vyráběné produkty svou kvalitou odpovídaly a splňovaly všechny požadavky našich
zákazníků a ostatních zainteresovaných stran na kvalitu a včasnost dodání. Dobré jméno naší
společnosti, které jsme si působením vybudovali během krátké doby, chceme i nadále udržovat v
podvědomí jak našich zákazníků, tak široké veřejnosti.
K úspěšnému naplnění této politiky a dosažení stanovených cílů kvality aplikujeme v každodenní
činnosti následující zásady a přístupy.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI A ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
• Jsme firmou silně se orientující na zákazníka.
• Cílem našich činností je 100% splnění všech stanovených požadavků a očekávání zákazníka a
zainteresovaných stran.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM
• Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy.
• Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současně
dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace.
• Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě. Základem
systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ
• Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený
systém dle normy ISO 9001.
• Neustále zlepšování výrobků, zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů, systému
managementu kvality a včasné přijímání preventivních opatření.
• Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností.
• Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality
chápeme jako proces stálý a systematický.
Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné
zdroje k jeho efektivnímu fungování. Od zaměstnanců očekáváme v rámci svých kompetencí a
odpovědností aktivní přístup k plnění cílů této vyhlášené politiky.

V Nymburce 14.1.2019

Ing. Jan Morávek, jednatel
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