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POLITYKA JAKOŚCI i ŚRODOWISKOWA KAMET S.A.
Nadrzędnym celem firmy KAMET S.A. jest :
stałe spełnianie indywidualnych, wyspecyfikowanych wymagań Naszych Klientów przy
jednoczesnym zapewnianiu im pełnej satysfakcji z jakości naszych wyrobów na
najwyższym, europejskim poziomie oraz utrzymaniu wysokiej pozycji firmy na rynku
branżowym poprzez systematyczne pozyskiwanie nowych partnerów oraz rynków zbytu.
Naszym priorytetem jest zadowolenie naszych Klientów z jakości wytwarzanych przez nas wyrobów,
satysfakcjonującą obie strony współpracę, opartą na partnerskich warunkach z dostawcami.
Przyjęliśmy założenia strategiczne i operacyjne dla osiągnięcia celów jakościowych w organizacji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015
i Środowiskiem ISO 14001:2015 oraz EN ISO 3834-2:2005, EN 15085-2 poziom CL-1;
deklarujemy spełnianie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska naturalnego
zgodnie z ISO 14001:2015;
ciągłe działania w zakresie ograniczania degradacji środowiska naturalnego poprzez
identyfikowanie i monitorowanie aspektów środowiskowych;
bieżące planowanie i realizację działań środowiskowych we wszystkich obszarach
organizacji;
systematyczne działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ciągły
monitoring i doskonalenie naszej działalności produkcyjnej;
utrzymywanie produkcji wyrobów na najwyższym poziomie jakościowym;
wytwarzanie wyrobów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii;
stosowanie nowoczesnych technik organizacji i zarządzania produkcją;
systematyczne zwiększenie rozpoznawalności oraz dążenie do pełnej identyfikacji wyrobów
naszej organizacji na rynku krajowym i europejskim;
doskonalenie relacji oraz kontaktów biznesowych z naszymi Klientami w celu pełnego
spełniania znanych i potencjalnych ich indywidualnych wymagań;
systematyczne zaangażowanie całego personelu naszej organizacji w realizację wyrobu
z użyciem ich kompetencji, doświadczenia i doskonalenia;
realizacja Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i szczególnej
staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Realizacja powyższych celów ma gwarantować naszym Klientom spełnienie oczekiwań poprzez
utrzymywanie realizacji wyrobów na najwyższym poziomie technologicznym, jakościowym oraz
biznesowym, a naszej organizacji - systematyczny rozwój i doskonalenie.
Najwyższe kierownictwo organizacji KAMET S.A. ustanowiło powyższe cele z pełną świadomością
i zrozumieniem swoich zobowiązań w tym obszarze oraz zaangażowaniem do ich realizacji całego
personelu w obu lokalizacjach: Reńska Wieś, Reński Koniec 14, oraz Pociękarb, Aluminiowa 1.
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