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Przedmiotem działalności Grupy Firm jest nakładanie metalicznych powłok na różne materiały przy wykorzystaniu metod elektrolitycznych i chemicznych.  

Naszym priorytetem jest sprostanie oczekiwaniom Klienta, zdobycie jego zaufania oraz świadczenie usług na wysokim poziomie zapewniając tym samym bezpieczną i szybką 

realizację zamówień poprzez zapewnienie wysokiej jakości przy jednoczesnym ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko.   

Realizacja naszej polityki opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość oraz ochronę środowiska spoczywa na wszystkich współwłaścicielach 

i pracownikach Spółek. 

 

Działalność firm oparta jest o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, 

dbałością o środowisko, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz zdrowiem i bezpieczeństwem człowieka. Zgodnie z kontekstem organizacji oceniane i klasyfikowane  

jest ryzyko procesów związane z wpływem na jakość i środowisko, określane są środki zapobiegawcze oraz podejmowane są działań doskonalące. 

 

Celem nadrzędnym naszej polityki jest dążenie do osiągnięcia pozycji przedsiębiorstwa nowoczesnego, proekologicznego zapewniającego wysokie standardy na każdym etapie 

produkcji przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań prawnych odnoszących się do naszej działalności. Chcemy być przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku, konkurencyjnym 

i cieszącym się sukcesem. 

 

Zarząd Grupy Firm zapewnia, że personel jest świadomy istoty i zasobów niezbędnych do realizacji powyższej Polityki ZSZJiŚ. Wszyscy pracownicy znają i stosują Politykę 

ZSZJiŚ oraz dokumentację systemu zarządzania jakością i środowiskiem w zakresie swojej odpowiedzialności.  

 

Wynikają stąd podstawowe kierunki działań naszych Spółek, które dotyczą: 

- prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadowej i wodno – ściekowej, 

- wdrażania inwestycji proekologicznych, 

- zarządzania substancjami chemicznymi, 

- realizacji usług i wyrobów, które w pełni odpowiadają wymaganiom i oczekiwaniom Klienta, 

- stałej poprawy jakości naszych wyrobów i usług, 

- obniżenia poziomu braków produkcyjnych,            

- zmniejszenia ilości reklamacji, 

- skracania czasu dostawy wyrobu, 

- rozszerzenia asortymentu usług stosownie do potrzeb Klienta, 

- wymiany i unowocześnienia infrastruktury 

- wdrażania nowych technologii 

- podnoszenia kwalifikacji pracowników 

Zarząd Grupy Firm zobowiązuje siebie i swoich pracowników do  

stosowania ustaleń Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, realizacji jej celów,  

a także do ciągłego doskonalenia. 
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