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Nasza misja – Bezpieczna współpraca – ciągły rozwój 
Nasza wizja – Od etykiet do Przemysłu 4.0 

 
Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości produktów na czas i w pełni spełniających wymagania naszych  

klientów. Współpracę z klientami opieramy na wiedzy eksperckiej wysokokwalifikowanego zespołu ludzkiego z  

wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych.  

Misji, wizji i celom podporządkowujemy strategię Spółki przełożoną na istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz  

na inne działania doskonalące, realizowane w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania według wymagań 

lSO 9001, lSO 14001, lATF 16949.  

 

Realizację powyższego uzyskujemy poprzez:  

1. Ciągłe doskonalenie współpracy z klientami i innymi zainteresowanymi stronami, opartej na wzajemnym zaufaniu i  

odpowiedzialności, celem dostarczania produktów i usług, które spełniają lub wykraczają poza potrzeby  

i oczekiwania naszego Klienta.  

2. Umacnianie i utrwalanie konkurencyjności Spółki na rynku krajowym i zagranicznym.  

3. Doskonalenie procesu realizacji produktów i usług poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwiązań  

techniczno - organizacyjnych w oparciu o odpowiednie zapIecze badawczo - rozwojowe.  

4. Zapewnienie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów i usług oraz realizowanych procesów produkcyjnych.  

5. Ustanowienie odpowiednich działań, które zapewnią kompleksowe podejście do monitorowania szans oraz zagrożeń  

dla Spółki, jak również działań wspierających w ustaIaniu optymaInej metody na zidentyfikowanie szans i zagrożeń.  

6. Systematyczne doskonalenie kwalifikacji i budowanie świadomości pracowników z uwzględnieniem ich roli  

I zaangażowania na rzecz realizowanych zadań, w obszarach: jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i  

higieny pracy.  

7. Współpracę z dostawcami stawiającymi jakość, dbałość o środowisko naturalne na czele hierarchii swoich  

priorytetów.  

8. Działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz współpracę z władzami i innymi interesariuszami mającymi istotny  

wpływ na działalność spółki.  
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Kierownictwo spółki zobowiązuje się do:  

Ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania celem  

poprawy jego skuteczności i osiąganych efektów.  

• Zachowania poufności, integralności i dostępności udokumentowanych informacji przetwarzanych przez Spółkę 

zgodnie z wymaganiami prawnymi, umownymi i innymi wymaganiami interesariuszy Spółki.  

• Przestrzegania i spełniania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i wymagań odnoszących się 

do problematyki ochrony środowiska oraz innych związanych z działalnością Spółki.  

• Pełnego zaangażowania całej załogi w realizacji strategicznych celów poprzez kształtowanie przekonania, iż za 

jakość, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiedzialny jest każdy pracownik.  

 

Zarząd Spółki deklaruje pełne zaangażowanie w prace nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności  

funkcjonującego ZSZ oraz potwierdza, że przyjęta w tym zakresie Polityka została uzgodniona, zakomunikowana  

i udostępniona wszystkim pracownikom Spółki oraz przekazana do rozpowszechnienia publicznego. Jednocześnie Zarząd  

deklaruje zapewnienie niezbędnych środków do realizacji przyjętej Polityki, której treść podlega okresowej analizie  

i aktualizacjom.  
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