
#ď#ffiwfiÍ. POLITIKA KVALITY 2. vydání

Vrcholové vedení obchodní firmy MARWEL, s.r.o. tímto dek|aruje vytvoření, zavedení a udrŽování
své politiky kvality a svůj závazek k up|atňování' udrŽování a k neustálému zlepšoviíní systému
managementu kvality v ce|é organizaci MARWEL s'r.o. ve shodě s poŽadavky meziniírodní normy
CSN EN ISo 900l :20 l 6 Systémy managementu kvality - PoŽadavky.

Systém managementu kvality obchodní firmy MARWEL s.r.o' musí bý uplatňován, udržován a
zlepšován takoqým způsobem, aby byl vhodný pro její účely a kontext, a aby podporoval její
strategické zaměření.v odvětví výroby stavebních hmot a stavebních ýrobku.

Nedílnou součástí povinností členů vrcho|ového vedení MARWEL s.r.o. i všech ostatních pracovníků,
jejichŽ práce je Íízena obchodní firmou MARWEL s.r'o. a má vliv na výkonnost a efektivnost systému
managementu kvality, je péče o to' aby MARWEL s.r.o. byla schopna

a) trvale poskytovat produkty a služby, které splňují poŽadavky zákaznika a příslušné poŽadavky
ziikonů a předpisů, a
b) zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním systému managementu kvality, včetně
procesů kjeho zlepšování, a prokazování shody s poŽadavky zákazníka a s příslušnými poŽadavky a
předpisů

Naší koncepcí a záměrem je:

1. Vytvářet dobré obchodní jméno spo|ečnosti MARWEL, s'r.o' a důvěru zákazníkŮ k
produktům a sluŽbám, které jim poskytujeme.

2. Budovat naši konkurenceschopnost na požadované kvalitě našich ýrobků, dodrŽování
určených výrobních postupů, plnění sjednaných termínů dodávek a na konkurenceschopné
ceně našich ýrobků.

3. Správným zaméřenim a dosahováním excelentních ýkonů se řadit ke špičkoým firmám v
oboru.

Jak interně, tak se zákaznÍkem, s dodavateli i s ostatními zainteresovanými stranami
komunikovat a jednat kvalifikovaně' vstřícně a slušně.

Rozvíjet vztahy a spojenecťví se zákaznÍky i dodavateli s cílem vzájemně se doplňovat a
budovat vzájemně ýhodnou spolupráci na pevných základech.

Na principu spolupráce, otevřené komunikace a poskytování potřebného ýcviku budovat
potenciál kvalifikovaných a odborně způsobilých zaměstnanců, kteří jsou loajální vůči
společnosti, a kteří mají lysoké povědomí o tom' jak je důleŽité p|nit požadavky zákazníka,
stejnějako zákonné poŽadavky a poŽadavky předpisů.

Zajišťovat dostupnost kvalitní infrastruktury azaŤízení potřebného pro dosahování shody
s poŽadavky na produkt.

Určovat, řídit a zlepšovat pracovní prostředíjakv souladu s potřebami dosaŽení poŽadované
kvality produkÍu, tak s poŽadavky na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci.

Vrcholové vedení MARWEL s.r.o. zajišťuje, aby pro příslušné funkce, úrovně a procesy potřebné pro
její systém managementu kvality, byly stanoveny cí|e kvality konzistentní s touto politikou kvality.
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Robert Mahslon, j ednatel

v Zá]Ííčí dne 14. 9.2016
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