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POSLOVNA POLITIKA SWATYCOMET
V podjetju Swatycomet zagotavljamo celovite rešitve na področju vseh vrst brušenja in
tehničnih tkanin. Visoka kakovost naših izdelkov in storitev izhaja iz tradicije in
inovativnosti skozi leta našega razvoja. Položaj na trgu utrjujemo z odličnostjo v
poslovanju ter odzivnim izpolnjevanjem zahtev in pričakovanj kupcev.
Poslujemo v skladu s standardoma ISO 9001/2008 in ISO 14001/2004 ter zagotavljamo
varno in zdravo delovno okolje za naše zaposlene.

Osnovna načela poslovne politike:
Skrb za kakovost je naša temeljna vrednota, ki jo gojimo tako pri zagotavljanju izdelkov in
storitev kot v medsebojnih odnosih. S hitrim odzivanjem na potrebe trga, spodbujanjem
inovativnosti ter s timskim delom notranjih in zunanjih strokovnjakov razvijamo učinkovite
rešitve, ki izpolnjujejo želje in pričakovanja naših kupcev.
Kakovost naših izdelkov in vseh poslovnih procesov nenehno izboljšujemo, stem pa
ustvarjamo možnosti za nadaljnjo rast in razvoj ter varno in stabilno prihodnost.
Zavezani smo odgovornemu odnosu do zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja,
v katerem delujemo. Spoštujemo zakonske in druge zahteve h katerim smo se zavezali.
Z usklajenim načrtovanjem zagotavljamo sistematično izvajanje ukrepov za preprečevanje
onesnaževanja in za preprečevanje nezgod ter zdravstvenih okvar.
Z nadzorom vplivov na okolje in gospodarnim ravnanjem z viri si prizadevamo za
ohranjanje naravnega ravnotežja.
Skrbimo za varnost in zdravje zaposlenih ter vseh, ki delajo pod našim nadzorom.
Zaposlene ozaveščamo o pomenu skrbi za lastno zdravje ter odgovornosti do naravnega in
družbenega okolja.
Z namenom izpolnjevanja strategije družbe smo sprejeli vizijo znanja in učenja.
S stalnimi izobraževanji in izboljševanjem usposobljenosti zaposlenih krepimo našo
konkurenčno prednost.
Poslovna politika daje okvir za določanje in doseganje tako okvirnih kot izvedbenih ciljev.
Z rednimi pregledi jih nenehno nadgrajujemo in izboljšujemo.
S poslovno politiko so seznanjeni in jo izvajajo vsi zaposleni, zunanji sodelavci in drugi,
ki delajo v našem imenu ali pod našim nadzorom, ter je na voljo javnosti.

Direktor družbe SWATYCOMET
Matjaž Merkan

