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INSTYTUT MECHANIKI Sp. z o. o. zobowiązuje się do spełniania potrzeb i wymagań klientów w zakresie
dostaw solidnych wyrobów i usług dla przemysłu z zastosowaniem procesów spajania, obróbki oraz
nakładania powłok lakierniczych.
Zobowiązujemy się do doskonalenia swoich działań, zapobiegania błędom i wadom w naszych
wyrobach, zapewnienia profesjonalnej załogi, partnerstwa w kontaktach z klientami oraz dostawcami.
Bazując na wieloletniej renomie niezawodnego dostawcy wiodących producentów branży
motoryzacyjnej i kolejowej, dążymy do rozwoju na światowym rynku, systematycznie doskonaląc przy
tym nasze procesy technologiczne i systemy przepływu informacji.
Stale podnoszone kwalifikacje pracowników i wdrażane nowoczesne techniki zarządzania, a w tym
Zintegrowany System Zarządzania Biznesem, Jakością i Środowiskiem zgodny z normami EN ISO 9001,
ISO/TS 22163, EN ISO 14001, EN ISO 3834-2, EN 15085-2, mają zapewnić INSTYTUTOWI MECHANIKI
Sp. z o. o. konkurencyjną pozycję na rynku oraz wzmocnić identyfikację personelu z celami firmy. Ciągłe
rozwijanie i pogłębianie zaangażowania pracowników oraz wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia
mają zwiększyć mobilność i elastyczność przedsiębiorstwa.
Zobowiązujemy się do ochrony środowiska naturalnego, systematycznego ograniczania szkodliwego
wpływu na to środowisko, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom oraz dążymy do skutecznego
zapobiegania wypadkom przy pracy.
Jednocześnie deklarujemy spełnienie wszelkich wymagań prawnych i innych wynikających
z posiadanych decyzji, pozwoleń oraz specyfikacji klienta, w tym dotyczących ochrony środowiska
a także bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dążymy do tego, żeby powyższą politykę, przełożoną na cele, realizowała cała załoga INSTYTUTU
MECHANIKI Sp. z o. o. oraz współpracujący z nami dostawcy. Prezes Zarządu osobiście angażuje się we
wdrażanie polityki, aby poprzez jej realizację: zapewnić maksymalizację zysku i wartości firmy, rozwijać
długofalową współpracę z niezawodnymi dostawcami oraz kreować obopólnie korzystne relacje
z klientami.
Prezes Zarządu zobowiązuje się do zapewnienia zgodności z wymaganiami i ciągłego doskonalenia
efektywności systemu zarządzania w oparciu o wymagania norm EN ISO 9001, ISO/TS 22163, EN ISO
14001, EN ISO 3834-2, EN 15085-2.
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