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Bezpieczeństwo. 
Naszym celem jest zupełny brak wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz natychmiastowa eliminacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 

Będziemy nieustannie dążyć do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wdrażanie odpowiednich rozwiązań oraz podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników - w tym angażowanie ich w 
działania na rzecz ciągłego doskonalenia i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązujemy się do partycypowania pracowników w tworzeniu polityki  bezpieczeństwa. Zobowiązujemy się do zapewnienia 
odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do spełnienia postanowień niniejszej polityki oraz wymagań przepisów prawnych jak również wszystkich innych wymagań, określonych przez naszą organizację, jako 
niezbędne do osiągniecia powyższych celów. 

Ochrona środowiska. 
Naszym celem jest zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń oraz osiągnięcie stanu możliwie najmniejszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne wywieranego przez BoccardKates. Zobowiązujemy się do 
spełnienia wymagań prawnych mających zastosowanie w tym zakresie oraz wszelkich innych określonych przez naszą organizację, jako niezbędne do minimalizacji negatywnego wpływu zidentyfikowanych przez nas 
aspektów środowiskowych. 

Cele Jakości. 
Naszym celem jest dostarczanie produktów o najwyższej jakości przy czym przyjmujemy definicję jakości jako:  

„Jakość produktu/usługi, to miara braku wad w tym produkcie, a wadą jest każda negatywna cecha produktu – negatywna z punktu widzenia klienta – której klient ma się prawo nie spodziewać.” 

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań klienta oraz mających zastosowanie przepisów prawnych w odniesieniu do produktu, jak również wszelkich innych wymagań zidentyfikowanych przez naszą organizację, jako 
niezbędne do dostarczenia produktu o wymaganej jakości.  

Charyzma. 
Naszym celem jest budowanie autorytetu i zaufania. Chcemy, aby nasza organizacja cieszyła się renomą na rynku, a zatem aby utożsamiana była z partnerem, który zapewnia dostarczenie produktu o najwyższej jakości 
przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi. Drogą do osiągnięcia takiego stanu jest odpowiednie przywództwo. Pragniemy, aby nasza kadra kierownicza była przykładem i motywacją dla wszystkich pracowników. 

Angażowanie wykwalifikowanej kadry. 
Uważamy, że kluczem do sukcesu jest angażowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Zobowiązujemy się do zapewnienia wszelkich zasobów kadrowych i innych niezbędnych do osiągnięcia założeń niniejszej polityki. 
Istotne jest, aby każdy pracownik odczuwał satysfakcję z efektów swojej pracy przy jednoczesnym zachowaniu świadomości, jak jego działania przekładają się na osiąganie przez organizację celów niniejszej polityki.  

Rozwój. 
Naszym celem jest zbilansowany rozwój w kierunku budowania organizacji będącej liderem w swojej branży przy zachowaniu proporcji pozwalających na oferowanie produktów o najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie. 
Zobowiązujemy się dążyć do rozwoju prowadzącego do osiągniecia powyższego celu poprzez umożliwianie i wspomaganie podnoszenia kwalifikacji pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, jak również 
angażowanie nowych zasobów i środków w obszarach, które nasza organizacja uzna za niezbędne.   

Doskonalenie. 
Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy, nieustannego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania oraz optymalizacji zidentyfikowanych procesów. W naszych działaniach kierujemy się zasadą „kto stoi w miejscu, 
cofa się”, jak również „zawsze da się coś usprawnić”, dlatego nasze działania podlegają analizom w wyniku których inicjowane są odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze.  

 
 

Zobowiązujemy się do zapewnienia koniecznych zasobów i środków do spełnienia deklarowanych zobowiązań.  
 
Oczekujemy zaangażowania i odpowiedzialności przy realizacji niniejszej polityki, gdyż jedynie nasze wspólne działania zagwarantują sukces. 


