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POLITYKA FIRMY
W ZAKRESIE ŚRODOWISKA i B H P
Polityka w zakresie środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, w Gasket Sp. Z o.o. zajmującym się
produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych w tym głównie poliuretanów litych i integralnych skierowana jest
do wszystkich pracowników spółki i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Poszanowanie, ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, warunkującego jakość życia
społeczeństwa i przyszłych pokoleń oraz zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i przyjaznych
warunków pracy jest dla Zarządu, Dyrekcji oraz pracowników naszej firmy sprawą priorytetową. Stanowi
wyznacznik naszych działań
we wszystkich realizowanych projektach, procesach i przedsięwzięciach. Jednocześnie Zarząd zapewnienia
odpowiednie zasoby i środki do wdrażania tej polityki.
Stosując skuteczne i sprawdzone rozwiązania organizacyjne jak System Zarządzania Środowiskowego wg
ISO 14001:2015, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS 18001 oraz funkcjonujący w
integracji z nimi System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, staramy się systematycznie optymalizować
oddziaływanie środowiskowe realizowanych przez nas procesów produkcyjnych i maksymalnie ograniczać skutki
działań, których szkodliwości na dzisiejszym etapie rozwoju wiedzy i techniki nie można całkowicie
wyeliminować. Konsekwentnie doskonalimy działania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, angażując
pracowników w ciągłą poprawę środowiska pracy.
Deklarujemy, że nasze wysiłki zmierzać będą w kierunku spełnienia następujących celów
środowiskowych i BHP:
1. Dbałość o bezwzględne przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych i innych, dotyczących wpływu
naszej działalności na środowisko oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
2. Dążenie do minimalizacji zużycia zasobów naturalnych gospodarując nimi tak oszczędnie jak tylko jest
to możliwe do uzyskania.
3. Poprzez starannie dobrany system szkoleń o raz sprawnie działający przepływ informacji w zakresie BHP
i ochrony środowiska, podnoszenie stopnia świadomości naszych pracowników oraz motywowanie ich
do aktywnej postawy wobec problemów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w naszej firmie
oraz podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania.
4. W planowaniu nowych inwestycji kierowanie się zasadą stosowania najlepszych dostępnych technologii,
których wybór opiera się na obowiązujących w firmie kryteriach uwzględniając kwestie warunków pracy
i ochrony środowiska.
5. Stosowanie systemu oceny dostawców zapewniającego dostawę towarów spełniających wymagania klienta
z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
6. Stosowanie metod pracy ukierunkowanych na zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
Gwarantem efektywności naszych działań w zakresie realizacji niniejszej polityki jest prowadzenie przez
własnych specjalistów i jednostki zewnętrzne systematycznych badań skuteczności funkcjonowania
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
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opracowanego
i wdrożonego dla realizacji wynikających z niej celów.
Jesteśmy głęboko przekonani, że aktywna realizacja polityki firmy przyczyni się do powiększenia naszej
przewagi konkurencyjnej, zapewniając miejsca pracy wraz ze stałą poprawą warunków pracy naszym pracownikom
oraz ochronę środowiska naturalnego społeczeństwu.
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