BADER Grupa
Polityka energetyczna, jakości i ochrony środowiska grupy BADER
Grupa BADER prowadzi działalność rozwojową, produkcyjną oraz globalną sprzedaż skóry, wykrojów
skórzanych i gotowych elementów tapicerki dla przemysłu samochodowego.
Celem grupy BADER jest produkcja wyrobów o wysokiej jakości w połączeniu z ochroną środowiska.
Dowodem tego jest utrzymywanie certyfikowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i energią
w poszczególnych zakładach.
Polityka energetyczna, jakości i ochrony środowiska grupy Bader wyraża się w następujących zasadach:
Zadowolenie klientów naszym priorytetem



Staramy się podjąć wszelkie możliwe działania w celu spełnienia wymagań naszych klientów, dotyczących
jakości, komfortu, ekonomiczności, dbania o ochronę środowiska oraz bezpieczeństwa
Szczególne znaczenie ma dla nas budowa i rozwój długotrwałych stosunków z klientami
Zapewnienie wysokiej jakości w połączeniu z troską o środowisko naturalne oraz wydajność
energetyczną

Zapewniamy to w następujący sposób:
 Konsekwentne zastosowanie naszych systemów sterowania jakością, energią oraz ochroną środowiska we
wszystkich etapach planowania, produkcji oraz wykorzystania produktu
 Oszczędne wykorzystywanie bogactw naturalnych
 Redukcja obciążeń środowiska naturalnego w trosce o przyszłość
 Ciagta proprawa efektywnośći energetycznej
 Przestrzeganie stosownych praw, przepisów i innych wymagań
Ciągłe doskonalenie bodźcem do działania
Nasza firma dąży do tego, aby nasze produkty, procesy produkcyjne, zakłady produkcyjne i cała organizacja podlegały
stałemu ulepszeniu poprzez:
 Zapobieganie błędom
 Konsekwentne realizowanie ulepszeń
 Podejmowanie działań związanych z redukują zużycia energii
 Zakup energowydajnych produktów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii
 Rozwój ekologicznie oraz energowydajnych procesów
Jakość i ochrona środowiska oraz efektywnośći energetyczna wspólnym celem
Nasz cel, jakim jest zapewnienie i stałe podnoszenie jakości naszych produktów i troska o to, aby nie obciążać
nadmiernie środowiska naturalnego w powiązaniu z oszczędnością energii, może być osiągnięty dzięki wspólnemu
zaangażowaniu, poprzez:
 Współpracę wszystkich działów i obszarów
 Współpracę pomiędzy poszczególnymi zakładami grupy Bader
 Włączenie w działania - naszych dostawców, partnerów handlowych i instytucji
Pracownicy oraz ich bezpieczeństwo fundamentem firmy



Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad polityki energetycznej, jakości i ochrony środowiska
naturalnego oraz odpowiada za jakość produktów i zachowanie korzystnie oddziaływujące na środowisko
naturalne oraz wykorzystanie energii
Zapewniając szkolenia, komunikację i informację, zwiększamy świadomość bezpieczeństwa, jakościową,
środowiskową oraz energetyczną naszych pracowników stosownie do ich zadań i obowiązków
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