
Jakość jest kluczowym elementem marki Siemens. Zgodnie z naszą wizją:

„Siemens to jakość na światowym poziomie”.

Nasza wizja jakości opiera się na następujących zasadach:

• Koncentracja na kliencie i biznesie we wszystkim, co robimy.

• Osobiste zaangażowanie w jakość we wszystkim, co robimy – postępujemy właściwie.

• Sprawdzanie i testowanie na wczesnym etapie, aby uczyć się szybko.

• Dane w czasie rzeczywistym i otwartość.

• Zapobieganie, zarządzanie ryzykiem i systematyczne doskonalenie.

• Kompetencje jakościowe dla wszystkich.

• Quality Manager jako ważny członek zespołu biznesowego.

Dewiza Siemens Sp. z o.o. "Dotrzymujemy naszych obietnic"/ "Wir halten, was wir versprechen"/ 

"We do, what we promise" jest przewodnim motywem Systemu Zarządzania Jakością, gdyż pod pojęciem 

jakości rozumiemy przede wszystkim postulat dotrzymywania wysokich standardów uzgodnionych 

z naszymi klientami. Dotyczą one jakości naszych produktów, rozwiązań, dostaw i usług, za które ponosimy 

pełną odpowiedzialność.

Aby efektywnie wdrażać powyższą dewizę, podejmowane są następujące działania:

• Kierownictwo firmy nadaje wysoki priorytet ciągłemu doskonaleniu procesów we wszystkich obszarach 

naszej działalności oraz osiąganiu wyznaczonych celów jakościowych.

• Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej pracy, a jego starania aktywnie 

przyczyniają się do osiągania wysokiej jakości naszych produktów, rozwiązań, dostaw i usług.

• W ramach ciągłego doskonalenia nasz System Zarządzania Jakością poddawany jest weryfikacji 

w regularnych odstępach czasu dla potwierdzenia jego skuteczności i zgodności z obowiązującymi 

wymaganiami.

• W celu zapewnienia zgodności zobowiązujemy się do spełniania wymagań stron zainteresowanych, 

wymagań prawnych jak i innych, które nas dotyczą.

Naszym celem jest również zysk, który zapewnia nam odpowiedni poziom samodzielności, co z kolei 

gwarantuje naszym klientom ciągłość naszych dostaw i usług. Jako strategiczny partner polskiej gospodarki 

dążymy do zawierania długotrwałych kontaktów handlowych, które opieramy na partnerskiej współpracy.
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