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CHAPTER 1/ROZDZIAŁ 1
QUALITY POLICY /POLITYKA JAKOŚCI
1.1. QUALITY POLICY OF ALUSHIP TECHNOLOGY Sp. z o.o.
The main purpose of activity of Aluship Technology Sp. z o.o. is providing the highest
quality and competitive production and services to the customer in the scope of
manufacture, welding and assembly of shipbuilding constructions, as well as manufacture
of steel and aluminium hulls, superstructures and equipment for marine industry and other
structures for the industry. Taking into consideration professional and complete fulfillment
of our customers’ requirements, we guarantee reliability and solidity of management over
opened contracts.
Our Top Management is convinced that quality highly depends on qualifications and
commitment of employees on all levels of our organization. Therefore, the Chairman of the
company commits himself to establish, maintain and improve efficiency of implemented
Quality Management System, through accomplishment of following targets:
q
continuous monitoring of the market in order to maintain and improve position of the
company on European market of shipbuilding constructions, as well as respond to
requirements and suggestions from our customers,
q continuous analysis of innovations, new products and new technological processes to
strengthen established position,
q improvement of qualifications and adaptation of awareness of our employees in the
scope of quality management,
q system approach to management of all processes in the organization, in order to
guarantee the highest quality with equal reduction of nonconformities and redundant
costs,
q process approach connected with complete calculation of costs ascribed to realized
processes, project budgeting and financial controlling,
q striving for higher efficiency through accomplishment, control and improvement of
established quality goals,
q mutual, beneficial relations with customers and suppliers,
q achieving full compliance with EN ISO 9001:2015 requirements and systematical
improvement of implemented Quality Management System,
q continuous revision of established Quality Policy according its usefulness and
efficiency.
Persons responsible for accomplishment and stating presented Quality Policy of Aluship
Technology Sp. z o.o. in the company are the Chairman of the Board and Quality
Assurance Manager.
Approved for use
by the Chairman of the company
Mr. Goetz Linzenmeier
2018-05-30
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POLITYKA JAKOŚCI FIRMY ALUSHIP TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Głównym celem działalności firmy Aluship Technology Sp. z o.o. jest oferowanie klientom
najlepszej jakościowo, konkurencyjnej produkcji oraz usług w zakresie produkcji,
spawania oraz montażu konstrukcji okrętowych, jak również produkcji stalowych i
aluminiowych kadłubów, nadbudówek i wyposażenia dla przemysłu morskiego oraz innych
struktur dla przemysłu.. Mając na uwadze spełnienie oczekiwań naszych klientów,
pragniemy zapewnić niezawodność oraz rzetelność prowadzenia zamówień.
Najwyższe kierownictwo jest przekonane o tym, że jakość zależy w szczególności od
umiejętności oraz zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Z
tego powodu Prezes przedsiębiorstwa zobowiązuje się do ustalenia oraz doskonalenia
skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością poprzez realizację następujących
celów:
q stały monitoring rynku w celu utrzymania i rozwoju pozycji przedsiębiorstwa na europejskim rynku konstrukcji okrętowych, jak również w celu reagowania na potrzeby
i propozycje zgłoszone przez naszych klientów,
q stałe analizowanie innowacji, nowych produktów oraz nowych procesów technologicznych w celu wzmocnienia zdobytej pozycji,
q podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie zarządzania jakością,
q podejście systemowe do zarządzania wszystkimi procesami w organizacji w celu zagwarantowania najwyższej jakości przy jednoczesnej eliminacji niezgodności oraz
dodatkowych kosztów,
q procesowe podejście związane z kompletną kalkulacją kosztów przypisanych do realizowanych procesów, opracowaniem budżetu dla projektu i kontrolą finansową,
q dążenie do osiągnięcia większej wydajności poprzez realizację ustalonych celów jakościowych, ich kontrolę oraz rozwój,
q obustronne, korzystne relacje z klientami oraz dostawcami,
 osiągniecie pełnej zgodności z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015 oraz systematyczne doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
 stały przegląd ustanowionej Polityki Jakości pod kątem jej przydatności oraz efektywności.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację oraz zakomunikowanie przedstawionej Polityki
Jakości firmy Aluship Technology Sp. z o.o. w przedsiębiorstwie są Prezes Zarządu oraz
Kierownik ds. Zarządzania Jakością.
Zatwierdzone do użycia wewnętrznymi przepisami
przez Prezesa firmy, Pana

Goetz Linzenmeier
2018-05-30
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