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POLITYKA JAKOŚCI  

„NEPTUN” SHIP SERVICE LTD. 

 
Od początku swojego istnienia w 1994 roku, firma „Neptun” Ship Service Ltd. posiada własną, 

niepowtarzalną politykę jakości, która jest źródłem naszego sukcesu i liczącego się miejsca na rynku. 

Nasza polityka jakości wynika z nakreślonej dla Spółki wizji. 

Wszystkie nasze zadania realizujemy uczciwie i z najwyższą rzetelnością kupiecką. Każdy nasz klient 

jest traktowany poważnie.  

Nasze cele: 

● Rozwój firmy i zapewnienie dywidendy udziałowcom, 

● Tworzenie przyjaznego i zintegrowanego miejsca pracy, 

● Zadowolenie i satysfakcja klienta z naszych usług. 

Nasza misją jest utrzymanie pozycji wiodącego shipchandlera na całym polskim wybrzeżu. 

Zarząd Spółki zdecydował się usystematyzować politykę jakości, tworząc ją zgodnie z normą ISO 

9001:2015. Wszystkie komórki organizacyjne oraz wszyscy pracownicy Spółki odgrywają ważną rolę 

w systemie zarządzania jakością i są odpowiedzialni za jakość naszych usług. 

 

Nasza polityka jakości opiera się o następujące elementy: 

Jednolity wizerunek firmy:  

● Polityka znaku towarowego, wygląd środków transportu, formę i wygląd emitowanych 

dokumentów, strona www. 

● Uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach (ISSA,PZS,GZP)  

● Pielęgnowanie „public relation”, 

Ekspansja terytorialna (jesteśmy tam, gdzie jest nasz klient): 

● Spółka posiada Oddziały i filie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie, 

● Współdziała z firmami w ramach KLOSKA GROUP. 

Dostępność naszych usług: 

● Pełna łączność zewnętrzna i wewnętrzna przy wykorzystaniu możliwych aktualnie środków,  

● Całkowita mobilność, 

● Serwis 24 godzinny, 

● Dostawy realizowane z lądu i na redzie, 

● Dostawy realizowane do portów zagranicznych. 

Pełna oferta towarowa: 

● Produkty wyłącznie wysokiej jakości, 

● Produkty pochodzące z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. 

Ponadto w celu zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz realizacji ich zgodnie  

z oczekiwaniami i wymaganiami naszych Klientów kładziemy nacisk na: 

● Unikanie błędów – zamiast ich naprawa. Natychmiastowe naprawianie błędów o ile wystąpiły. 

● Szkolenie – traktowane jako proces ciągły, w odniesieniu do pracowników wszystkich komórek 

organizacyjnych oraz bieżąca ocena skuteczności i przydatności szkolenia. 

● Solidna praca – traktowana świadomie ku zadowoleniu klienta i z korzyścią dla firmy, 

● Spełnianie wymagań klienta – traktowane jako zasada, a nie kaprys. 

 

Polityka jakości jest ciągle doskonalona i komunikowana pracownikom i klientom. Cele cząstkowe 

są rozliczane i określane podczas przeglądu zarządzania. 
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