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POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Bodycote Polska Sp. z o.o. oraz Bodycote HT, s.r.o. to efektywne i innowacyjne przedsiębiorstwa
działające w obszarze obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej, których celem jest zapewnienie
ponadprzeciętnej stopy zwrotu dla udziałowców. Aby osiągnąć ten cel, opieramy nasze decyzje biznesowe
na poniższych filarach:


koncentracja na rynku motoryzacyjnym i wybranych innych gałęziach oraz uzyskanie przewagi
konkurencyjnej w tych sektorach poprzez identyfikację i spełnienie specyficznych wymagań
klientów tych branż

 utrzymanie pozycji wiodącego przedsiębiorstwa w zakresie obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej
na terenie Polski i Republiki Czeskiej
 koncentracja na wybranych technologiach
innowacyjnych i zróżnicowanych produktów

umożliwiająca

naszym

klientom

tworzenie

 osiągnięcie najwyższego poziomu obsługi klienta w świetle jakości, dostawy, niezawodności i
wsparcia technicznego
 ciągle doskonalony System Zarządzania Bodycote stanowiący strategiczne wsparcie dla osiągnięcia
celów biznesowych i codzienne narzędzie pracowników wszystkich szczebli
 odpowiedzialność i wysoka etyka biznesowa objawiająca się poszanowaniem obowiązującego
prawa i zapewnieniem pełnej z nim zgodności
 zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad związanymi z naszą działalnością ryzykami dotyczącymi
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
 ciągle doskonalony System Zarządzania Środowiskiem mający na celu ograniczenie naszego wpływu
na środowisko poprzez redukcję wytwarzanych odpadów i zużycia energii
 utrzymanie relacji opartych na partnerskim podejściu zarówno z naszymi klientami jak i
dostawcami

Bodycote Polska Sp. z o.o. oraz Bodycote HT, s.r.o. realizując powyższe cele ma ambicję osiągać
doskonałe wyniki biznesowe zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo swoich pracowników i
minimalizując wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne.
Wszyscy członkowie zespołu Bodycote Polska Sp. z o.o. oraz Bodycote HT, s.r.o. realizują swoje
obowiązki ze świadomością „Podstawowych wartości” Bodycote. Uczciwość i przejrzystość, szacunek i
odpowiedzialność oraz tworzenie wartości dodanej stanowią przedmiot codziennej działalności
kierownictwa firmy i wszystkich jej pracowników.
Aby osiągnąć powyższe cele, poprzez politykę firmy ustanowiono i utrzymuje się skuteczny i efektywny
System Zarządzania oparty na wymaganiach norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO / IATF 16949 (ISO / IATF
16949 w zakładach w Zabrzu, Siechnicach i Krnovie) a także zapewnia się zgodność z wszystkimi mającymi
zastosowanie wymaganiami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa pracy i aspektów środowiskowych.
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