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Polityka Jakości 

Naszym nadrzędnym celem jest odniesienie sukcesu Organizacji, a przez to sukcesu 
każdego pracownika. Możemy to osiągnąć tylko poprzez dostarczanie Klientom wyrobów 
spełniających ich wymagania. 

Polityką Jakości naszej Organizacji jest ciągłe dążenie do takiego poziomu jakości naszych 
wyrobów w postaci: produkcji oprzyrządowania kuźniczego, produkcji odkuwek 
matrycowych oraz oferowania wyrobów i usług wymagających obróbki mechanicznej, 
spawania i obróbki cieplnej tak, aby mogły one w pełni zaspokoić rosnące wymagania 
Klienta i powodowały, że Organizacja  będzie postrzegana jako solidny partner. 

Politykę Jakości będziemy realizować poprzez wdrażanie i realizację poniższych 
zamierzeń: 

 Realizacja wyrobu ma być tak planowana i nadzorowana, aby Klient otrzymał wyrób w 
ustalonym terminie, spełniający określone przez niego wymagania. 

 Każdy pracownik Organizacji odpowiada za jakość swojej pracy i ma mieć świadomość 
następstw swoich błędów, a swoich współpracowników ma traktować jak Klientów. 

 Każdy pracownik ma aktywnie działać  na rzecz doskonalenia skuteczności procesów i 
wyrobów. 

 Każdy pracownik ma doskonalić swoją pracę poprzez analizę przyczyn popełnianych 
błędów. 

 Każdy pracownik ma podnosić swoje kwalifikacje poprzez aktywne uczestniczenie w 
organizowanych szkoleniach.  

 Dobór dostawców ma zapewnić  dostawy spełniające oczekiwania nasze i naszych 
Klientów.  

 Systematyczne unowocześnianie infrastruktury i dbanie o nią ma przyczyniać się do 
polepszenia jakości wyrobów i zapewnić dobre warunki pracy. 

 Prowadzenie ciągłej analizy skuteczności prowadzonych procesów i jakości wyrobów 
ma zmierzać do wdrażania na jej podstawie działań doskonalących mających przyczynić 
się do obniżenia kosztów jakości i zwiększenia zaufania naszych stałych Klientów. 

„KUŹNIA-ZAWADZKIE” Sp. z o. o. zobowiązuje się do przestrzegania mających 
zastosowanie wymagań, w tym wymagań Klienta oraz wymagań prawnych i regulacyjnych. 

Zobowiązuję wszystkich Pracowników do angażowania się w osiąganie wyznaczonych 
celów i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. 

Traktując wdrożony i funkcjonujący System Zarządzania Jakością, jako skuteczne 
narzędzie realizacji naszej polityki deklaruję zaangażowanie się w jego utrzymywanie i 
doskonalenie, zapewnienie zasobów i środków do realizacji niniejszej polityki, a tym 
samym gwarantuję, że ustanowione cele w zakresie jakości będą realizowane. 
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