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POLITYKA JAKOŚCI 
 

MULLER TECHNIK KOSZALIN SP. Z O.O. 
 

Nadrzędnym celem działalności Muller Technik Koszalin sp. z o.o. jest dostarczanie 
wyrobów spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, obowiązujących wymagań 
ustawowych, przepisów i dyrektyw z uwzględnieniem ceny, terminowości dostaw, konkurencji 
na rynku międzynarodowym które są konsekwentnie spełnione z zachowaniem dbałości o 
środowisko, bezpieczeństwo pracy, zdrowie i zadowolenie naszych pracowników. 
 

Realizacja Polityki Jakości Muller Technik Koszalin sp. z o.o.  
dokonywana jest poprzez zobowiązania do: 

 
- Podejmowanie działań dla spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu 

Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz standardu IATF 16949:2016 
 
- Przedstawiania klientowi do zatwierdzenia dokumentacji, wzorców, partii próbnych 

wyrobów nowo uruchamianych, modyfikowanych zgodnie z procedurą uznaną przez klienta. 
 

- Produkowania tylko tych  wyrobów które są zgodne z zatwierdzonym projektem. 
 

- Doskonalenia procesów technologicznych i organizacji produkcji, zmierzające do 
polepszenia jakości produkowanych wyrobów oraz optymalizacji kosztów jednostkowych 
zachowując planowany poziom jakości. 

 
- Ciągłego doskonalenia współpracy z klientami i monitorowania zadowolenia klientów z 

produkowanych wyrobów. 
 
- Ciągłego dążenia do zapewnienia konkurencyjności naszych wyrobów na rynku. 
 
- Integrować całą załogę przy realizacji polityki jakości oraz podnosić kwalifikacje poprzez 

systematyczne organizowanie szkoleń oraz zespołowe rozwiązywanie problemów. 
 
- Zapobieżenia sytuacją mogących mieć wpływ na zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników 

i innych ludzi związanych z działalnością naszej firmy. 
 

 
Pełne zaangażowanie kadry zarządzającej a także poszczególnych pracowników przyczynia 
się do realizacji podejmowanych działań, a w szczególności zdobycia zaufania klientów. 
 
Zarząd Spółki oświadcza, że zasady polityki są zakomunikowane, wdrożone, zrozumiałe i 
przestrzegane przez wszystkich pracowników organizacji. 
 

Prezes Zarządu  
 

Leszek Kokowski  
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POLITYKA ŚRODOWISKOWA  
 

 
Polityką Muller Technik Koszalin sp. z o.o. jest prowadzenie działalności firmy w 

oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem dbałości o środowisko. 
 
Naszym celem jest zdobycie oraz utrzymanie zaufania i zadowolenia wszystkich stron 

zainteresowanych poprzez: 

 
• spełnianie wszystkich uregulowań prawnych i innych wymagań związanych z ochroną środowiska, 
 
• dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu optymalnych   
  kosztów,  
 
• realizację procesu produkcji przy efektywnym wykorzystaniu surowców, materiałów  
  i mediów energetycznych,  
 
• ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz systemowych w celu zmniejszenia   
   szkodliwego wpływu działalności firmy na środowisko,  
 
• identyfikację wszelkich ewentualnych zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności  
  firmy oraz zapobieganie wystąpieniu sytuacji awaryjnych 
 
• zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań  
  technicznych i materiałów oraz nadzór nad środkami chemicznymi,  
 
• upowszechnianie świadomości proekologicznej wśród pracowników, dostawców     
  i podwykonawców. 
 
 
Zarząd Spółki oświadcza, że zasady polityki są zakomunikowane, wdrożone, zrozumiałe i 

przestrzegane przez wszystkich pracowników organizacji. 
 
 
 
 
 

                                                                               Prezes Zarządu  
 

                                                                                   Leszek Kokowski 
 
 


