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POLITYKA JAKOŚCI 
  
➢ Misją organizacji Einsal East Sp. z o. o. jest systematyczne spełnianie wymagań 

klientów, szczególnie rynku branży lotniczej, kosmonautycznej , obronnej i 
energetycznej. 

➢ Celem strategicznym organizacji jest stałe spełnianie wymagań Klientów, jednocześnie 
zapewniając im pełną satysfakcję z dostarczanych w wymaganym czasie i miejscu 
materiałów i wyrobów dokładnie odpowiadających wymaganiom zamówienia i 
dokumentacji. 

➢ Organizacja posiada kompetentny personel, stosuje nowoczesne techniki zarządzania,  
elastyczność w relacjach z klientami poprzez systematyczne pozyskiwanie nowych 
partnerów oraz obszarów handlowych. 

➢ Zaplanowany systematyczny rozwój organizacji poprzez pozyskanie hali wraz z 
nowoczesnym wyposażeniem magazynowym, spedycyjnym i maszynami do 
konfekcjonowania metali daje gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie 
jakościowym, w tym dla klientów branży lotniczej, kosmonautycznej, obronnej i 
energetycznej. 

➢ Trwałym komponentem ciągłego doskonalenia i rozwoju organizacji jest utrzymywanie 
Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy AS 9120 rev. B. 

Bazując na zadowoleniu Naszych Klientów z jakości wyrobów i usług oraz na satysfakcjonującej 

współpracy, opartej na partnerskich warunkach z dostawcami w zakresie osiągnięcia celów 

jakościowych przyjęliśmy dla organizacji cele operacyjne: 

• rozwój organizacji poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz ich 
świadomości w zakresie wymagań jakościowych z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem 
operacyjnym we wszystkich Procesach; 

• doskonalenie relacji oraz kontaktów biznesowych z naszymi Klientami w celu pełnego 
spełniania znanych i potencjalnych ich indywidualnych wymagań; 

• zwiększanie konkurencyjności poprzez oferowanie wyrobów o najwyższej jakości 
potwierdzanej Certyfikatami oraz wynikami monitorowania i pomiarów; 

• systematyczne zaangażowanie całego personelu naszej organizacji w realizację zakupów i 
sprzedaży materiałów z użyciem ich kompetencji i doświadczenia; 

• zapobiegania użyciu materiałów podrobionych lub niezatwierdzonych. 

Realizacja powyższych celów ma gwarantować utrzymywanie naszych wyrobów na najwyższym 

poziomie jakościowym oraz biznesowym spełniającym oczekiwania Klientów, a naszej organizacji 

zapewni systematyczny rozwój i doskonalenie. 

Kierownictwo organizacji Einsal East ustanowiło powyższe cele z pełną świadomością 

zaangażowania do ich realizacji całego personelu, ale również znając oraz rozumiejąc swoje 

własne zobowiązania w obszarze doskonalenia i rozwoju SZJ. 
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