POLITYKA SYSTEMU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
I ŚRODOWISKIEM

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
BSC Drukarnia Opakowań S.A. jest producentem opakowań z tektury litej.
Zakres oddziaływania naszego zakładu na środowisko naturalne jest nam znany. W swojej
działalności przestrzegamy wszystkich uregulowań prawnych oraz uzgodnień z władzami lokalnymi
i z przedstawicielstwami poszczególnych grup społecznych. Deklarujemy, iŜ nie stosujemy
substancji zabronionych podczas produkcji, a substancje niebezpieczne nie przekraczają
poziomów dopuszczalnych.
Misją naszej firmy jest zrównowaŜony rozwój polegający na zachowaniu równowagi pomiędzy
otaczającym nas środowiskiem, rozumiejąc, Ŝe chodzi nie tylko o powstrzymanie degradacji, lecz
takŜe o poprawę jego stanu, a stałym rozwojem firmy, wyraŜonym sukcesywnym przyrostem
produkcji.
Prowadzimy wszechstronne działania zmierzające do zmniejszenia emisji i składowania odpadów w
środowisku. DąŜymy do stworzenia sprawnego systemu zapobiegania zanieczyszczaniu
środowiska.
Pracujemy w Systemie Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodnie z wymaganiami norm
ISO 9001:2008, Standardem BRC/IOP wyd. 4 oraz ISO 14001:2004, dzięki czemu moŜemy
jednocześnie spełniać oczekiwania klientów i wymagania ochrony środowiska.
Doskonalenie nasze upatrujemy w równowaŜnym realizowaniu wymagań
środowiskowych i biznesowych, dlatego naszym celem strategicznym jest:

jakościowych,

coraz doskonalsze spełnianie wymagań i oczekiwań klientów
przy stałym wzroście opłacalności finansowej prowadzonych działań
i minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko
Mierzalność celu zapewniamy kwantyfikując działania – poprzez planowanie i rozliczanie wyników
zadań operacyjnych realizujących cel – gwarantując ku temu:
 pełne zaangaŜowanie NajwyŜszego Kierownictwa gwarantujące dostępność zasobów
niezbędnych dla osiągnięcia celów jakościowych i środowiskowych,
 przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących środowiska i innych uregulowań, mających
zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności,
 ciągłą minimalizację negatywnego oddziaływania naszej działalności na środowisko, przy
pełnym i systematycznym monitorowaniu tego oddziaływania,
 stałe podnoszenie świadomości jakościowej higienicznej i ekologicznej naszych pracowników,
 eliminowanie zagroŜeń obniŜających bezpieczeństwo zdrowotne naszych wyrobów poprzez
stosowanie zasad GMP/GHP i wymagań Standardu BRC/IOP wyd. 4, a przez to unikanie wad,
a nie ich korygowanie.
 zwracanie szczególnej uwagi na zabezpieczenia zapobiegające awariom stwarzającym
zagroŜenie dla środowiska,
 pełny nadzór nad środkami pracy oraz sukcesywną modernizację wyposaŜenia technicznego,
 monitorowanie, pomiar i doskonalenie prowadzonych procesów,
 ciągłe doskonalenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
Jesteśmy świadomi podjętych zobowiązań – wierzymy, Ŝe poprzez ciągłe podwyŜszanie skuteczności Systemu Zarządzania
Jakością i Środowiskiem, systematyczne przeglądanie i aktualizację jego Polityki i postawionego celu oraz pełne
zaangaŜowanie wszystkich pracowników, zobowiązania te zrealizujemy w stopniu bardziej niŜ zadowalającym.
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