
POLITYKA  JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA  
I  BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU 

 
 

Kierownictwo GRAFPOL B.M. Meszkes deklaruje niniejszym politykę jakości, środowiskową, bezpieczeństwa produktu, 

przyjmując i uznając opisane zobowiązania i cele. 

Polityka jakości, środowiskowa i bezpieczeństwa produktu stanowi istotny element ogólnej strategii GRAFPOL, ponieważ 

warunkiem naszego sukcesu jest jakość, bezpieczeństwo produkowanych wyrobów oraz dbałość o środowisko naturalne.  

GRAFPOL to nowoczesna drukarnia specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych z roli i arkusza oraz etykiet 

typu IML i platynek. Oferujemy kompleksową obsługę: od przygotowania etykiety do druku, po gotowy produkt. 

Środowisko, w którym GRAFPOL stara się osiągnąć swoje cele to klienci, dostawcy, pracownicy, urzędy, otoczenie 

społeczno-kulturalne oraz inni zainteresowani rozwojem naszej firmy. 

Cel jest realizowany poprzez produkcję i sprzedaż wyrobów spełniających wymagania Klientów oraz wymagania 

obowiązujących przepisów prawa. 

Celem polityki jakości, środowiskowej i bezpieczeństwa produktu jest: 

*  Zadowolenie Klientów, 

*  Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, 

*  Wzrost grupy Klientów korzystających z naszych usług, 

*  Terminowa realizacja zamówień, 

*    Zapewnienie bezpiecznego jakościowo i pod względem zdrowotnym sposobu wytwarzania 

     produktów, 

*    Dążenie do zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne przez  proekologiczną  

     gospodarkę odpadami, 

*    Wzmocnienie pozycji GRAFPOL jako firmy przestrzegającej standardy obejmujące prawa 

     człowieka, prawa pracownicze oraz wymagania prawne: międzynarodowe, krajowe, lokalne w zakresie 

     aspektów środowiskowych.   

 

Wprowadzenie w życie niniejszej polityki jest realizowane poprzez wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, który 

spełnia wymagania normy ISO 9001, ISO 14001 oraz wdrażanie standardu dla producentów opakowań i materiałów 

opakowaniowych wg BRC/IoP. 

Konsekwentnie doskonalimy ZSZ poprzez prowadzenie przeglądów zarządzania, działań korygujących  

i innych doskonalących oraz innych przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych. 

Angażujemy wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz ciągłej poprawy jakości, bezpieczeństwa  

zdrowotnego naszych wyrobów oraz zgodności z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego. 

Naszym celem jest zdobywanie i utrzymywanie zaufania Klientów do GRAFPOL. Chcemy, żeby znak firmowy GRAFPOL 

kojarzył się z solidnością, terminowością, wysoką jakością i bezpieczeństwem wyrobów oraz dbałością o środowisko 

naturalne. 

W swojej działalności uwzględniamy społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez wprowadzanie do zarządzania 

aspektów społecznych, ekologicznych oraz zasad etyki w stosunku do zatrudnionego personelu, klientów i dostawców  

w oparciu o normę SA 8000 (Social Accountability). 

Zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz do 

sukcesywnego wdrażania wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów.  

Polityka jakości, środowiskowa i bezpieczeństwa produktów jest okresowo przeglądana pod względem jej ciągłej 

przydatności.

Kierownictwo GRAFPOL zapewnia, że polityka jakości, środowiskowa i bezpieczeństwa produktów jest zakomunikowana 

wszystkim pracownikom, są zapewnione środki na jej realizację oraz jest publicznie dostępna na stronie 

internetowej www.grafpol.net. 
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