
 

 

 

 

 
Sukces Gonvarri Polska w celu zapewnienia konkurencyjności w wymagającej branży motoryzacyjnej jak 

również branży przemysłowej bazuje na osiągnięciu wysokiej jakości naszych wyrobów z równoczesną ochroną 

osób i otoczenia, w którym pracujemy i żyjemy. W tym celu Gonvarri Polska, za pomocą Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania,  ustanawia następujące zasady jako ramy działania: 

The success of Gonvarri Poland is built on the achievement of high quality of our products and protection of people and the environment in 

which we work and live. In order to be competitive in the demanding automotive industry and industry in general, Gonvarri Poland establishes 

the following principles of Integrated Management System as a framework for action: 

 

• Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, przez zapewnienie im 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki 

oraz eliminować zagrożenia oraz ograniczać ryzyko dotyczące BHP. 

The employer is obliged to protect the health and lives of employees, by providing them safe and healthy working conditions, by the 

proper use of science and technology and eliminate hazards and reduce health and safety risks. 

 

• Organizacja zobowiązuje się do promowania konsultacji i udziału pracowników oraz ich przedstawicieli.  

The organization undertakes to promote consultation and participation of employees and their representatives. 

 

• Zobowiązuje się zapewnić  żeby Jakość usług i wyrobów oraz dbałość o Środowisko naturalne wraz z  

zapobieganiem zanieczyszczeniom, były obecne we wszystkich procesach organizacji, z jednoczesnym 

spełnieniem wymogów stron zainteresowanych.  

Commit to ensure that the quality of services and products, as well as care for the natural environment together with prevention of 

pollution, are present in all processes of the organization, while filling the requirements of the interested parties. 

 
• Organizacja zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia swoich systemów, oraz zapewnienia do tego 

niezbędnych środków, świadomego, kompetentnego i zmotywowanego personelu oraz ustalania 

odpowiednich celów. 

The organization commits itself to continuous improvement of the systems, and to providing the necessary resources, competent and 

motivated personnel and setting appropriate objectives. 

 

• Przestrzegać praw zawartych w poszczególnych Ustawach, Rozporządzeniach i Normach związanych z 

Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, oraz wymogów korporacyjnych, które 

dotyczą Gonvarri Polska. 

  Comply with relevant Laws, Regulations, and Standards of Environmental Protection and Occupational Health and Safety and 

corporation rules, that relate to Gonvarri Poland. 

 

Dyrektor Zakładu deklaruje, że Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich 

pracowników. Gwarantuje to osiągnięcie wszystkich zaplanowanych celów oraz przyczynia się do trwałego 

powodzenia Firmy. 

The Plant Manager declares that the IMS Policy is known, understood and adhered to by all employees. This ensures the achievement 

of all the planned objectives and contributes to the sustainable success of the company.                      
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