Polityka środowiskowa
Ochrona środowiska jest jednym z bardzo ważnych czynników bieżącego prowadzenia
przedsiębiorstwa i nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną
otoczenia, w jakim Spółka działa.
Polityka środowiskowa jest odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów na środowisko jej
działań, wyrobów i usług,
Spółka zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom,
spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych.
Polityka środowiskowa stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych,
jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana, jest zakomunikowana wszystkim osobom
pracującym dla lub w imieniu Spółki oraz jest publicznie dostępna.
Biorąc pod uwagę powyższe zasady kierownictwo T.H. Alplast Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się:
 traktować zarządzanie środowiskiem jako jeden z priorytetów oraz stworzyć programy i
sposoby działania mające na celu prowadzenie swojej działalności w sposób przyjazny dla
środowiska,
 zarządzać procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań
na środowisko,
 wdrożyć zasady tzw. Ekologicznego działania przy opracowywaniu nowych procesów
technologicznych.
Specjalna uwaga będzie skierowana na to, aby:











ograniczać stosowanie, a gdzie można eliminować, substancje szkodliwe dla środowiska,
obniżać zużycie czynników energetycznych,
racjonalizować zużycie materiałów,
obniżać ilość odpadów,
spełniać wszystkie, mające zastosowanie w działalności Spółki, przepisy prawne w dziedzinie
środowiska - polskie przepisy, dyrektywy środowiskowe UE - oraz brać pod uwagę wymagania
innych zainteresowanych stron, takich jak klienci, banki, itp.,
oceniać, na etapie podejmowania decyzji, potencjalny wpływ na środowisko nowej
działalności, technologii, wyrobów.
doradzać, a gdzie można pouczać, klientów dystrybutorów i opinię publiczną o zasadach
bezpiecznego używania, transportowania, magazynowania i likwidowania dostarczanych
produktów,
popierać program recyklingu zużytych wyrobów,
podnosić wiedzę swoich pracowników poprzez informowanie o polityce Spółki w ochronie
środowiska i odpowiednie programy szkolenia oraz motywować ich do prowadzenia pracy w
sposób odpowiedzialny za środowisko i zgodny z zasadami niniejszej polityki,
otwarcie współpracować z władzami lokalnymi.

Ważną sprawą dla Spółki jest utrzymanie dobrych stosunków z otoczeniem, dlatego też
informacje na temat polityki ochrony środowiska będą udostępniane na życzenie osób spoza
Spółki. Wyniki działań na rzecz ochrony środowiska będą publikowane w raportach rocznych
Prezes
Joanna Indycka

