
POLITYKA ZINTEGROWANEGO 
SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Organizacja: MAEM

Jako jeden z wiodących europejskich dostawców części zamiennych dla przemysłu 
morskiego, angażujemy się w stały rozwój naszej Organizacji. Podejmujemy dzia-
łania mające na celu ochronę środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom. 
Zobowiązujemy się do utrzymania i ciągłego doskonalenia naszego Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, spełniania wymogów prawnych oraz wszystkich innych wyma-
gań i zobowiązań, które nas dotyczą. Wdrażane przez nas zmiany, w tym związane 
z Zintegrowanym Systemem Zarządzania są planowane. Ponadto określiliśmy czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne w ramach kontekstu oraganizacji, które wpływają na funk-
cjonowanie Organizacji i poddajemy je okresowym przeglądom oraz analizie ryzyka.

W oczach naszych Pracowników, Partnerów biznesowych oraz innych stron zainte-
resowanych, chcemy być postrzegani jako Organizacja odpowiedzialna społecznie. 
W związku z tym, deklarujemy gotowość utrzymywania dobrych praktyk zarządza-
nia w zakresie CSR, które przyczynią się do ukształtowania długofalowych i opartych 
na obustronnym zaufaniu, relacji z Partnerami biznesowymi.

Uznajemy, że poszerzanie asortymentu, a także rozwój kierunków działalności, będzie 
wspomagał zrównoważony rozwój naszej organizacji. Utrzymanie i pogłębianie wie-
dzy, stosowanie narzędzi zarządzania projektami oraz prowadzenie systematycznej 
oceny ryzyka, przyczynia się do podnoszenia naszej zdolności wytwarzania i dostar-
czania produktów najwyższej jakości, co wpływa na zadowolenie Klienta.

W celu realizacji naszych postanowień zobowiązujemy się do:

• zwiększenia zakresu oferowanych produktów,

• zwiększenia efektywności operacyjnej sprzedaży oraz produkcji własnej MAEM,

• obniżenia lead time dla towarów szybko-rotujących,

• rozwoju kierunków działań MAEM m.in. na rynku lotniczym,

• zwiększenia bezpieczeństwa Pracowników i osób przebywających na terenie firmy,

• zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego.

Ochrona środowiska naturalnego jest jedną z kluczowych wartości MAEM. Podejmujemy 
działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

W celu realizacji naszych postanowień deklarujemy:

• ograniczenie ilości opakowań wprowadzanych na rynek EU i poza EU,

• zwiększenie zielonej infrastruktury MAEM,

• redukcję zakupu i zużycia wybranych produktów wykorzystywanych przez nas 
podczas codziennej pracy.

Do realizacji niniejszej polityki, ustanowiono cele jakości oraz cele i zadania 
środowiskowe.
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