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Jako producent mechanicznych i mechatronicznych komponentów systemu dla przemysłu 

motoryzacyjnego jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie wszystkich obszarów działalności, 

procesów i usług z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania IMS, Obejmuje to wszelkie 

interakcje z naszymi klientami, pracownikami i dostawcami, a także z ustawodawcami, środowiskiem i 

społeczeństwem. Ponadto zobowiązujemy się do monitorowania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia 

skuteczności wprowadzonego i stosowanego systemu zarządzania poprzez odpowiednią dokumentację, 

audyt i zdefiniowane wskaźniki. 

 

 

Nasza wizja: 
 
Dostarczamy jakość i funkcjonalność, która na 
zawsze zachwyca naszych klientów i 
użytkowników.  

 

Aby wizja ta została pomyślnie zrealizowana, konieczne jest, 

aby wszyscy pracownicy firmy mieli wspólne rozumienie 

polityki firmy. Stworzone w ten sposób poczucie wspólnoty 

wyznacza kierunek realizacji wizji. Każda osoba przyczynia 

się swoimi działaniami i kompetencjami zawodowymi do 

realizacji naszej wizji. 

 

Wszyscy pracownicy spółki zobowiązują się do działania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

wymogami prawnymi i regulacjami oraz innymi wprowadzonymi zobowiązaniami, i które sami na siebie 

nałożyli. Wymogi norm wprowadzonych lub stosowanych IATF 16949, DIN EN ISO 9001, ISO 14001 i ISO 

45001 w aktualnych przeglądach postrzegamy jako podstawę do realizacji naszej polityki i naszych działań 

na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Obejmuje to redukcję, minimalizację i eliminację negatywnego wpływu środowiska i społeczeństwa, jak 

również zagrożeń, wad produktu, wypadków, urazów, chorób, odpadów i wszelkiego ryzyka 

przedsiębiorstwa. Zadaniem wszystkich pracowników jest udział w procesie realizacji. 

Te standardy i naszą politykę wypełniamy życiem poprzez odpowiednią odpowiedzialność osobistą i 

innowacyjność, jak również poprzez dialog i uczestnictwo z naszymi pracownikami, ich przedstawicielami 

i grupami interesu. Zawsze obowiązuje tu zasada zapobiegania przed reakcją. 
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Nasze wartości: 

Nasze wartości rozwinęły się i wyrosły z 

naszej wieloletniej kultury 

przedsiębiorstwa. Stanowią one 

podstawę naszych codziennych działań i 

są podstawą udanej wspólnej realizacji 

naszej wizji przedsiębiorstwa. 
 

 
 

Prowadzimy otwartą politykę komunikacji i informacji. Współpraca z partnerami biznesowymi i 

pracownikami charakteryzuje się uczciwością, zaufaniem i szacunkiem. Nikt nie może być faworyzowany, 

pokrzywdzony, wykluczony lub preferowany ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, płeć, religię 

lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

W naszej działalności biznesowej kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju. Nasza działalność 

charakteryzuje się zrównoważonym i starannym korzystaniem z dostępnych nam zasobów naturalnych 

oraz zwiększonym zaangażowaniem w ekologie, efektywność energetyczną, jakość i bezpieczeństwo. 
 
 

Naszą troską i obowiązkiem jest bycie wiarygodnym partnerem dla społeczeństwa oraz uwzględnianie i 

przyjmowanie odpowiedzialności wykraczającej poza naszą działalność gospodarczą. Obejmuje to 

zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z działalnością firmy, jak również odpowiedzialność 

społeczną za naszych pracowników i ich rodziny. 

Zorientowanie na usługi serwisowe i terminowe dostarczanie naszym klientom wysokiej jakości i 

produktów i usług pozbawionych błędów jest zakotwiczone w naszej filozofii „zero błędów" i jest 

wspierane we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa i przez wszystkich pracowników. 
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