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Podstawowym celem polityki naszego przedsiebiorstwa jest jego dlugotrwaly rozwoj, zadowoleni klienci oraz zdrowi pracownicy
1. Zorientowanie na klienta
O jakosci naszych produktow decyduje klient. Dlatego naszym celem jest zaoferowanie mu najwyzszej jakosci produktow i uslug w
konkurencyjnych cenach. Chcemy w pelni odpowiadac wymaganiom klienta i tym samym zadbac
o jego satysfakcje.
2. Przywodztwo
Kadra kierownicza grupy BAP dba o jednolite okreslenie celow zakladow w obrebie grupy. Kierownictwo planuje
i zapewnia zasoby niezbedne do osiagniecia celow organizacji oraz nadzoruje ich realizacje.
3. Zorientowanie na pracownika
Warunkiem konkurencyjnosci naszej organizacji sa zadowoleni i zmotywowani pracownicy we wszystkich zakladach grupy.
Pracownikom zapewnia sie warunki niezbedne do wykonywania wysokojakosciowej, pewnej i satysfakcjonujacej pracy.
Zadowolenie pracownikow jest istotnym kryterium oceny wydajnosci naszego przedsiebiorstwa.
4. Podejscie procesowe
Za pomoca systemu zarzadzania jakoscia zapewniamy stala optymalizacje zgodnych z normami procesow. Poprzez rozpoznanie,
zrozumienie, zarzadzanie i kierowanie miedzysektorowymi procesami gwarantujemy osiaganie ustalonych celow. W mysl metody
zero bledow dazymy do calkowitego wyeliminowania brakow, oceny i redukcji wystepujacego ryzyka oraz slabych punktow w
procesach.
5. Ciagle doskonalenie
Stale pracujemy nad doskonaleniem naszego systemu zarzadzania jakoscia. Jego monitorowanie odbywa sie poprzez regularny
przeglad systemu zarzadzania oraz stosowanie roznorodnych metod jakosciowych. Do realizacji procesu ciaglego doskonalenia
stosowane sa zarowno analizy danych i audyty wewnetrzne, jak i niezbedne dzialania korygujace i zapobiegajace. Postepujemy
zgodnie z zasada zapobiegania bledom zamiast ich wykrywania.
6. Zorientowanie na dostawce
Jako przedsiebiorstwo produkcyjne utrzymujemy staly kontakt i partnerskie stosunki z naszymi dostawcami. Poprzez
kwalifikowanie i rozwoj naszych dostawcow stwarzamy warunki do spelnienia wymagan dostarczanych produktow
i uslug.
7. Zorientowanie na srodowisko
Nasza organizacja zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska we wszystkich procesach
przedsiebiostwa. Przy wyborze surowcow, realizacji procesow oraz gospodarce odpadami rozpatrywane sa aspekty srodowiskowe
i efektywne wykorzystanie zasobow naturalnych.
8. Bezpieczenstwo pracy
Naszym glownym celem jest stworzenie bezpiecznych warunkow pracy dla kazdego pracownika, co realizowane jest poprzez
przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa we wszystkich procesach. Najwyzszym priorytetem jest dla nas unikanie zagrozenia
zdrowia pracownikow.
9. Otwartosc
Otwarty i obustronny dialog pomiedzy nasza organizacja, opinia publiczna oraz klientem jest dla nas oczywisty.

10. Specyfika grupy
10.1. Ze wzgledu na roznorodne struktury i procesy w zakladach grupy BAP istnieje mozliwosc ustalenia przez nie wlasnej polityki
jakosciowej, dostosowanej jednak do wymagan i zasad grupy.
10.2. Poza strategicznymi celami jakosciowymi grupy, zaklady opracowuja wlasne cele odpowiadajace ich specyficznym strukturom i
procesom.

