POLITYKA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACY
GOTEC Polska Sp. z o.o. jest międzynarodowym partnerem dla przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego
w zakresie nakładania powłok ochronnych metodą galwaniczną, obróbki skrawaniem, sztancowania i montażu
wyrobów metalowych, obróbki powierzchni wyrobów z tworzyw sztucznych i metalu dla połączenia z gumą oraz
produkcji technicznej wyrobów z tworzyw sztucznych metodą wtrysku wraz z montażem.
Ochrona środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi istotną
część polityki Spółki, wynikającą ze świadomej odpowiedzialności za otoczenie oraz za własnych pracowników
i współpracowników.
W zakresie prowadzonej działalności GOTEC Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do spełniania wymagań prawnych
i wszelkich innych przepisów, a także oczekiwań klientów dotyczących produkowanych wyrobów, ochrony
środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozwijając się Spółka dba nieustannie o ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo i zdrowie
zatrudnionych osób. Do działań proekologicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa pracy zaangażowani
są zarówno wszyscy pracownicy i współpracownicy Firmy, jak i dostawcy oraz Klienci.
W trosce o środowisko naturalne i bezpieczeństwo swoich pracowników, oraz współpracowników GOTEC Polska
Sp. z o.o. realizuje przyjętą politykę poprzez:
 ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 oraz Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą ISO 45001,
 przestrzeganie wymagań prawnych i wszystkich innych przepisów w zakresie BHP oraz ochrony
środowiska,
 podejmowanie wszelkich decyzji w przedsiębiorstwie po weryfikacji ich zgodności z założeniami bhp i
ochrony środowiska,
 współpracę z otoczeniem w sprawach związanych z ochroną środowiska,
 planowanie produkcji przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz możliwie
najmniejszego obciążania środowiska odpadami z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników,
 stosowanie technologii bezpiecznych dla pracowników i przyjaznych dla środowiska naturalnego,
 wykorzystywanie substancji przyjaznych środowisku i bezpieczeństwu,
 zapobieganie zanieczyszczeniom i awariom środowiskowym,
 określenie ryzyk i szans dla zapewnienia ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania
Środowiskowego oraz dotyczącego BHP,
 eliminowanie zagrożeń i minimalizowanie ryzyk odnoszących się do BHP,
 kształtowanie właściwych warunków pracy i podejmowanie działań doskonalących związanym z pracą
urazom oraz dolegliwościom zdrowotnym,
 konsultacje i współudział przedstawicieli pracowników w zakresie Systemu BHP,
 permanentne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości w zakresie ochrony środowiska
naturalnego oraz działań sprzyjających bezpieczeństwu i ochronie zdrowia.
Zarządzający Spółką gwarantują środki niezbędne do realizacji polityki Systemu Zarządzania Środowiskowego
oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dokonują systematycznych przeglądów ich skuteczności, wspomagają
nieustanne doskonalenie Systemów oraz zapewniają, że polityka jest znana, zrozumiała i przestrzegana przez
wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
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