
 

 

 

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 
 
Troska o zrównoważony rozwój jest znaczącą wartością naszej działalności. Jesteśmy przekonani, że 

realizacja założeń Polityki Zrównoważonego Rozwoju dodatkowo wzmacnia naszą wiarygodność. 

Realizując cele gospodarcze, zawsze będziemy pamiętać o zasadzie, że naszemu rozwojowi 

ekonomicznemu towarzyszy rzetelna dbałość o środowisko naturalne, poszanowanie podstawowych 

praw człowieka, zdrowie ludzkie oraz rozwój przyszłych pokoleń.  

 

POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REALIZUJEMY M.IN. POPRZEZ: 

 

Polityka środowiskowa  
  

DLA UTRZYMANIA I POGŁĘBIENIA ZDOBYTEGO ZAUFANIA I ZADOWOLENIA ORAZ 

ZAPEWNIENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, NASZA FIRMA PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE 

ZOBOWIĄZANIA: 

 

• Dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska, o jakości zaspokajającej potrzeby 

naszych obecnych i przyszłych Klientów, przy optymalnych kosztach, 

• Zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko naszej działalności. 

 

NASZE ZOBOWIĄZANIA OSIĄGAMY POPRZEZ: 

 

• W swej działalności spełnianie wszystkich wymagań odpowiednich przepisów prawnych, 

• Kierowanie się troską o środowisko w decyzjach dotyczących proponowanych produktów, 

wprowadzanych procesów technologicznych, usług i współpracy w biznesie, 

• Doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń i instalacji zmierzających 

do poprawy jakości oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko, 

• Racjonalne wykorzystywanie mediów, 

• Analizę skutków potencjalnych zanieczyszczeń i zapobieganie ich występowaniu (ścieki, 

odpady), 

• Podnoszenia środowiskowej świadomości pracowników, których praca ma wpływ 

na środowisko, 

• Ciągłego doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Jakości i Zarządzania 

Środowiskowego w oparciu o normy ISO 9001 i ISO14001. 

 

 

 



 

Polityka społeczna i ekonomiczna 

 

CELE: 

• Równość szans w zatrudnieniu 

• Stosowanie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy 

• Trwałe relacje z kontrahentami i innymi partnerami  

• Podnoszenie kwalifikacji pracowników 

 

POWYŻSZE CELE REALIZUJEMY POPRZEZ: 

 

• Budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu i uczciwości z Klientami, Udziałowcami, 

Pracownikami, Dostawcami, 

• Zapewnianie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy w Spółce,   

• Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby ich działania dotyczące jakości, ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy były świadome i odpowiedzialne,  

• Zapewnienie równości szans dla pracowników w procesie rozwoju zawodowego, awansów i 

wynagrodzenia,  

• Popieranie i poszanowanie praw człowieka,  

• Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia wiedzy w społeczeństwie na temat 

zrównoważonego rozwoju, 

• Stosowanie kryteriów środowiskowych przy podejmowaniu decyzji o nawiązywaniu 

współpracy z kontrahentami i innymi partnerami.      

 

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MA CHARAKTER OTWARTY, JEST PUBLICZNIE 

DOSTĘPNA. 
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