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Polityka SZJ  

  

Spółka HogerBox Sp. z. o. o, dąży do tego aby była postrzegana jako krajowy i 

europejski lider w projektowaniu oraz budowie najwyższej jakości komór 

rękawicowych i izolatorów precyzyjnie dostosowanych do zindywidualizowanych 

oraz nietypowych procesów badawczych i przemysłowych realizowanych przez 

naszych klientów. Dzięki zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanych, kreatywnych 

pracowników doświadczonych w realizacji prac badawczo-rozwojowych, chcemy w 

sposób ciągły doskonalić nasze rozwiązania, dążąc do inżynierskiej oraz biznesowej 

doskonałości.  Strategia ta ma umożliwić realizację naszej wizji - komory rękawicowe 

HOGER w każdym laboratorium pracującym ze szkodliwymi oraz wrażliwymi 

materiałami. 

HogerBox Sp. z. o. o zobowiązuje się do ciągłej poprawy realizowanych procesów w 

zakresie projektowania, rozwoju, produkcji, sprzedaży oraz serwisu: urządzeń do 

pracy w atmosferze inertnej, systemów oczyszczania gazów, izolatorów do 

zastosowań farmaceutycznych, medycznych i jądrowych, systemów dostosowanych 

do indywidualnych wymagań przy pełnym respektowaniu wymagań dotyczących 

jakości. 

Głównym kierunkiem Polityki naszej Spółki w osiągnięciu celów jakościowych jest 

świadome osiągnięcie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług w 

pełni zadowalających Klienta i spełniających warunki bezpiecznego użytkowania. 

Głównym kierunkiem Polityki naszej Spółki długofalowej strategii rozwoju Firmy jest 

dążenie do utrzymania znaczącej pozycji w branży, co osiągamy stosując świadome 

uzyskanie jakości świadczonych usług w pełni zadowalających Klienta i 

spełniających warunki bezpiecznego użytkowania oraz poprzez systemowe 

podejście do oceny usług na środowisko zgodnie z wymaganiami normy PN-EN  ISO 

9001:2015  

Skuteczność naszego Systemu Zarządzania Jakości  jest w sposób ciągły doskonalona 

i zawiera zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i 

innych wymagań. 

Szczegółowe cele jakościowe są określane przez Kierownictwo dla poszczególnych 

jednostek organizacyjnych w zależności od bieżących potrzeb Spółki i wymagań 

Klienta. Przegląd celów dokonywany jest podczas przeglądów systemu przez 

najwyższe  Kierownictwo.  

Polityka Jakości jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w 

imieniu Spółki, jest zrozumiała, wdrożona i realizowana na wszystkich szczeblach 

organizacji oraz publicznie dostępna dla wszystkich Zainteresowanych. 
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