Załącznik nr 1 do Księgi Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Firma KADOR oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie pakowania eksportowego, montażu,
demontażu oraz relokacji maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych oraz obiektów przemysłowych.
Zadowolenie Klienta jest wyznacznikiem sukcesu firmy KADOR, a co za tym idzie podstawowym warunkiem
dalszego jej rozwoju. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientom usług spełniających ich potrzeby i
wymagania dając tym samym poczucie bezpieczeństwa wynikające ze świadomości, że powierzyli towar w
ręce profesjonalistów, którzy indywidualnie i elastycznie podchodzą do ich potrzeb oferując cały zakres
specjalistycznych prac powiązanych z pakowaniem i relokacją przemysłową.
Misją firmy jest umacnianie pozycji solidnego partnera w biznesie poprzez osiąganie najwyższych standardów
jakości w zakresie produkcji drewnianych opakowań eksportowych; świadczenia usług kompleksowego
pakowania towaru na potrzeby transportu morskiego, lądowego i lotniczego; usług inżynieryjnych z zakresu
montażu, demontażu oraz relokacji maszyn, urządzeń i obiektów przemysłowych.
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania będące potwierdzeniem realizacji strategii ciągłego
doskonalenia i osiągania najwyższych standardów jakości jest dla naszych klientów dowodem dbałości o wysoki
poziom świadczonych usług, dla naszego otoczenia przejawem troski o środowisko naturalne, a dla
pracowników Spółki zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z
wytycznymi norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz PN-N 18001:2004.
Wysoką jakość naszych produktów i usług, do uzyskania której dążymy przy założeniu minimalizacji
niekorzystnego wpływu na środowisko oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i kooperantów
osiągamy poprzez:
OMPLEKSOWOŚĆ
KTUALNOŚĆ
OSKONALENIE
PTYMALIZACJA
OZWÓJ
Znajduje to odzwierciedlenie w naszych działaniach:
•
•
•
•
•

stałe monitorowanie aktualnych wymagań Klientów oraz kompleksowa ich obsługę;
ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
poprzez optymalizację procesów,
produktów i skuteczności systemu;
zastosowanie racjonalnych metod pracy poprzez odpowiedni dobór i rozwój personelu oraz wdrażanie
postępu technicznego;
dbałość o bezpieczeństwo naszych pracowników, współpracowników i firm podwykonawczych poprzez
wdrożenie i stosowanie wymagań prawnych i normy PN-N 18001:2004;
monitorowanie i przestrzeganie aktualnych przepisów prawnych, wymagań klienta oraz ustaleń
wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

Zapewniamy niezbędne zasoby i środki dla realizacji ustalonej strategii działania oraz zobowiązujemy się do
stosowania i przestrzegania niniejszej polityki jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy przy pełnym udziale
wszystkich pracowników.
Powyższa Polityka jest odpowiednio i efektywnie zakomunikowana wszystkim pracownikom naszego
przedsiębiorstwa oraz upubliczniona na stronie www.kador.pl a także systematycznie oceniana przez
Kierownictwo dla zapewnienia jej aktualności i przydatności.
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