MISJA/ MISSION
Każde nasze działanie jest i będzie podporządkowane,
dkowane, stale zmieniaj
zmieniającym się
i różnorodnym
norodnym potrzebom klienta, którego pełne zaspokojenie jest dla nas celem nadrz
nadrzędnym.

Nasz produkt oraz oferowane w tym względzie
wzgl
wsparcie techniczne, odpowiada standardom
dardom mi
międzynarodowym, zapewniając jednocześnie
nie stały rozwój firmy.

Each our activity is and will be subordinated to constantly changing and different customer needs, which full satisfaction is for us the superior purpose.

Our products and technical support
support offered in this regard, responds to the international standards, providing constant development of the company.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ
ZARZĄDZANIA
THE POLICY OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

BMP realizuje politykę wyrażającą się w utrzymaniu opinii wiarygodnego oraz godnego zaufania partnera, dostarczającego
dostarczaj cego naszym klientom wyroby z tworzyw sztucznych o uzgodnionym poziomie jakości
ci i terminie realizacji. Przy ustalaniu poziomu jakości
jako naszej działalności oraz w trakcie działań
ń związanych z jej
realizacją,
ą, dąż
dążymy do minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko,
rodowisko, dbamy o bezpieczeństwo pracowników, klientów,
ntów, dostawców i społecze
społeczeństwa oraz dążymy do poprawy bezpieczeństwa
stwa w łańcuchu
łań
dostaw poprzez minimalizację ryzyka.

BMP implements
nts a policy expressed in maintaining the opinion of a reliable and trustworthy partner, supplying our customers with plastic products of an agreed quality level and delivery date. While determining the quality level of our activity and in the course of activities
tivities related to its implementation, we strive to
minimize the adverse impact on the environment, take care of the safety of employees, customers, suppliers and society and st
strive
rive to improve safety in the supply chain by minimizing risk.

CELE ZINTEGROWANEGO
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ
ZARZĄDZANIA
OBJECTIVES OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
♦
♦

umocnienie i utrwalenie konkurencyjnej pozycji przedsi
przedsiębiorstwa na rynku,

strengthening and consolidating the competitive position of the company on the market
♦
♦
♦

♦

wzrost jakości świadczonych usług gwarantujących
cych zadowolenie i satysfakcj
satysfakcję klienta,

to increase the Quality of provides services which are warranty of satisfaction of our Customers
♦

dążenie do skracania terminów realizacji zleceń przy jednoczesnym obni
obniżeniu kosztów,
♦

♦
♦

zdobycie trwałego zaufania klientów,
To acquire constant trust of our Customers

striving to shortening the deadlines of the orders while reducing of the costs

wyprzedzanie naszych konkurentów pod wzgl
względem jakości
ci usług, czasu realizacji zleceń
zlece i ceny w sposób przyjazny dla środowiska,
rodowiska, gwarantuj
gwarantujący spełnienie wymagań i oczekiwań klientów, obowiązujących
obo
przepisów prawnych i norm

to overtake our competitors in terms of service quality, lead time and price in an environmentally friendly manner, which guarantees
gua rantees meetin
meeting
g the requirements and expectations of customers, applicable to legal provisions and standards,
standards
♦

zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko
♦

♦

to prevent the pollution and to decrease the adverse influence on the Environment

zapobieganie wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym oraz doskonalenie warunków bezpiecz
bezpieczeństwa
stwa i higieny pracy.
♦

to prevent the accidents at work, potentially accidental events, occupational diseases and improvement of the safe and healthy conditions of work.
♦

Zmniejszenie ryzyka poprzez zastosowanie aspektów bezpiecze
bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw
♦

Reduce risk by applying security aspects to the supply chain

CELE TE REALIZUJEMY POPRZEZ
THE OBJECTIVES ARE IMPLEMENTED BY
♦

ponoszenie odpowiedzialności na każdym
żdym stanowisku pracy,
♦

growing responsibility at every workplace,

♦
♦
♦
♦

stosowanie najnowszych i przyjaznych środowisku
rodowisku technologii oraz sprz
sprzętu ,
applying the latest and environmentally friendly technologies and equipment
equipment,
♦

♦
♦
♦

śledzenie oddziaływania przedsiębiorstwa
biorstwa na środowisko i jego ocenę,
monitoring the company's environmental impact and its assessment,

systematyczną analizę przepisów prawnych dotyczących
dotycz
jakości, bezpieczeństwa
stwa i ochrony śśrodowiska oraz stosowanie ich w bieżącej działalno
iałalności przedsiębiorstwa,

systematic analysis of legal regulations concerning quality, safety and environmental protection as well as their application in the current operations of the enterprise,
♦
♦
♦

monitoring stanowisk pracy w celu poprawy warunków BHP,

monitoring work stations to improve health and safety conditions,

dążenie
enie do zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencj
potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym,
♦

striving to prevent accidents at work, potentially accidental events and occupational diseases,
♦
♦
♦

♦

reducing the level of occupational risk,

preventing the environment pollution,

racjonalną gospodarkę odpadami oraz nadzór nad emisjami i ściekami,
rational waste management and supervision over emissions and sewage,

♦
♦

zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego,

zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
♦

♦

♦

rzetelny dobór dostawców wyrobów i usług,

reliable selection of suppliers of products and services,

utrzymanie i ciągłe
głe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarz
Zarządzania

maintaining and continuous improvement of the Integrated Management System

identyfikacja zagro
zagrożeń poprzez zastosowanie oceny ryzyka
zyka w procesach dotyczących
dotycz
zarządzania jakością,
ścią, zarz
zarządzania środowiskowego oraz zarządzania
dzania w bezpieczeństwem
bezpiecze
w łańcuchu dostaw.
♦

hazard identification through the application of risk assessment to quality management, environmental management and supply c
chain
hain safety management processes.
processes

Założ
łożenia misji i polityki ZSZ są podstawą dla zadań
ń jakie realizujemy nieustannie
Doskonal
oskonaląc zintegrowany system zarządzania. Treść
ść wynikaj
wynikająca z założeń jest znana i
respektowana przez wszystkich pracowników oraz stanowi zobowi
zobowiązanie wobec naszych klientów.

The assumptions
tions of the mission and integrated policy are the basis for the tasks that we carry out constantly
perfecting the Integrated
ntegrated Management System. The content resulting from the assumptions is known and
respected by all employees and constitutes a commitment to ours Customers.
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