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Politika kvality společnosti Marshal Logistic s.r.o.
Politika kvality je strategickým záměrem společnosti  MARSHAL LOGISTIC s.r.o.,  která již od roku 2005 úspěšně působí 

na našem trhu. S cílem plně uspokojovat požadavky zákazníků společnosti, udržet a zvyšovat kvalitu dodávek produktů, 

vyhlašuji tuto Politiku kvality s přesvědčením, že bude kladně přijata zaměstnanci organizace, obchodními partnery a 

ostatními zainteresovanými stranami.

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

 � udržet a posilovat postavení organizace na trhu, zejména v oblasti autodopravy a výstavby menších i velkých investič-

ních celků, jejich údržby a oprav.

 � zaměřit se především na spokojenost zákazníků a uspokojování jejich potřeb,

 � vybudovat a trvale prosazovat „Systém managementu jakosti “ ve společnosti,

 � fungujícím a dokumentovaným systémem managementu jakosti prokázat, že společnost dodržuje všechny požadavky 

vyplývající ze smluv se zákazníky,

 � nadále rozšiřovat působnost společnosti na celou ČR a okolní země EÚ, 

 � zajišťovat kmenovým zaměstnancům nadstandardní  pracovní  a ochranné prostředky,

 � seznamovat zaměstnance s novými požadavky na jakost,

 � trvale zvyšovat produktivitu práce,

 � zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců, jejich zapojení v budování systému managementu jakosti a tím přiměřeného 

zúročení vloženého kapitálu,

 � dodržovat právní a jiné předpisy a požadavky všech zainteresovaných stran,

 � neustále zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců .

Od zaměstnanců a spolupracujících organizací se očekává:

•	 důsledné dodržování pravidel stanovených systémem managementu jakosti,

•	 stálá osobní příprava na vykonávanou zodpovědnou práci, zejména se zaměřením na jakost,

•	 vysoká osobní odpovědnost za provedenou práci,

•	 aktivní činnost a preventivní činnosti v oblasti jakosti a bezpečnosti práce.

Pro naplňování Politiky kvality bude zaváděn, udržován a zlepšován systém managementu jakosti se zaměřením na efektivní 

plnění „Cílů kvality“ a veškerých jakostních požadavků obchodních případů ve všech fázích realizace, včetně plnění legisla-

tivních předpisů a požadavků na bezpečnost, ekologii a spolehlivost dodávaných produktů všemi zaměstnanci.
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