
 

 

 
 

POLITYKA JAKOŚCI 
MISJA 
Chcemy być Liderem w zaspokajaniu potrzeb naszych klientów dostarczając im produkty i usługi 
najwyższej jakości i po konkurencyjnych cenach, czynnie przyczyniając się w ten sposób do 
stwarzania okazji dla konkurencyjności naszego i ich biznesu. Jednocześnie chcemy zaspokajać 
potrzeby naszych pracowników gwarantując im pewne i atrakcyjne miejsce pracy.      

  

CELE 
Cały nasz wysiłek skoncentrowany jest na osiągnięcie następujących celów: 

 MAKSYMALNE ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW: nasi Klienci są wszystkim, bez 
nich nie istniejemy, dlatego też w każdym momencie chcemy rozumieć i uprzedzać ich 
oczekiwania oferując im produkty i usługi lepsze od naszych konkurentów; 

 DOSKONAŁOŚĆ JAKOŚCIOWA: jeśli chcemy być liderem w zadowalaniu naszych klientów 
nasze produkty muszą wyróżniać się pod względem jakości;  

 WŁAŚCIWA OCENA PRODUKTU: musimy wierzyć w nasz produkt i podnosić 
maksymalnie jego wartość; 

 NAJLEPSZY MOŻLIWIE WYNIK EKONOMICZNY: dochodowość jest konieczna dla naszej 
firmy, aby mogła działać i inwestować w przyszłość; 

 ZAANGAŻOWANIE I ZADOWOLENIE NASZYCH PRACOWNIKÓW: ludzie są źródłem 
naszej siły, głównymi zasobami, inteligencją naszej struktury i uczestniczą w kreowaniu 
wizeruku naszej firmy. Z tego powodu chcemy uzyskać maksymalne zaangażowanie na 
każdym poziomie struktury naszej firmy, stworzyć drużynę dążącą do osiągnięcia wspólnych 
celów, wywołując zaufanie i wzajemny szacunek, wzrost i motywację naszych ludzi; 

 CIĄGŁE ULEPSZANIE: żeby być konkurencyjnym i gwarantować nasz sukces musimy 
ograniczać systematycznie jakiekolwiek marnotrawstwo, dlatego też chcemy maksymalnie 
ograniczyć wszelkie niezgodności, wprowadzić politykę systematycznego ograniczania 
odpadów i kosztów oraz zwiększyć wydajność produkcyjną; 

 ZAAWANSOWANIE TECHNOLOGICZNE: innowacja jest źródłem sukcesu naszej firmy 
dlatego wspieramy badania i wprowadzanie nowych technologii oraz polepszanie naszego 
istniejącego parku maszynowego, aby osiągnąć coraz wyższy poziom jakości po 
konkurencyjnych kosztach; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA: tak jak wszystkie wyróżniające się firmy pragniemy 
żyć w harmonii ze społeczeństwem i środowiskiem w którym działamy, dlatego też chcemy 
wciąż poprawiać bezpieczeństwo w pracy i maksymalnie ograniczyć niekorzystny wpływ 
naszej firmy na środowisko naturalne;  

 HARMONIZACJA GRUPY: przewidując wzrost międzynarodowy i otwarcie nowych fabryk 
ważne jest popieranie zgodnego zarządzania jednostkami produkcyjnymi jako całą grupą, 
dążąc w ten sposób do optymalizacji zasobów ludzkich.  

 

ZACHOWANIA  
Aby osiągnąć postawione cele niezbędne są nastepujące postawy: 

 PASJA nikt nie postawi na nas, jeśli nie będziemy mieć i przekazywać entuzjazmu w tym, 
co robimy; 

 SZEROKI HORYZONT MYŚLOWY: nieustannie musimy poszukiwać doskonałych i 
kreatywnych pomysłów, walczyć ze słabościami i wąskim myśleniem w taki sposób, aby 
każda nasza czynność dążyła do osiągnięcia maksymalnej wartości; 

 DUMA Z PRACY: osoby szczęśliwe osiągają lepsze wyniki, chcemy, aby nasi ludzie byli 
zadowoleni i jednocześnie dumni z pracy w SEST; 

 INVOLVEMENT: we are all part of the same team, we must believe in what we do and share 
the Company’s goals to contribute to their achievement 

 WILL TO PUT ONESELF UP FOR A CHALLENGE: we are involved in a changing process 
in a world in continuous evolution, for this reason we must want to improve ourselves 
constantly, to have the capacity to change and be flexible to welcome new challenges and 
respond to the always diverse market requirements 

 RESPONSIBILITY: SEST success is based on the reciprocal respect and on the sense of 
responsibility towards the objectives and the results. Each person has to be aware that plays 
an important role in the Company 

 INTEGRITY: our business must be transparent, coherent and irreprehensible in harmony 
with our values and the ones of our Company 

 REACTION AND INITIATIVE: it is a priority to react quickly in the presence of any 
problematic, to be able to take initiatives to be key elements for the Company  

 PLANNING: only by planning before acting we can avoid mistakes and do things right the 
first time. 

Limana, 8 February 2006  
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