
 

 

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА 
ОХОРОНОЮ І ГІГІЄНОЮ ПРАЦІ 

 
GOTEC Polska Sp. z o.o. є міжнародним партнером компаній автомобільної промисловості у сфері 

нанесення захисних покриттів гальванічним методом, механічної обробки, висічки та складання металевих 
виробів, обробки поверхні пластмас та металевих виробів для з’єднання з гумою та технічного виробництва 
пластмасових виробів методом лиття під тиском та складання. 

 
Захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпечних і гігієнічних умов праці є 
важливою частиною політики Компанії, яка є результатом усвідомленої відповідальності за навколишнє 
середовище та власних працівників i співпрацівників. 
 
В рамках проведеної діяльності GOTEC Polska Sp. z o.o. зобов'язується  до виконання вимог законодавства 
та інших нормативно-правових актів, а також очікування клієнтів щодо виробленої продукції, захисту 
навколишнього середовища та охорони і гігієни праці. 
 
Розвиваючись, Компанія постійно піклується про охорону навколишнього природного середовища, безпеку 
і здоров'я працевлаштованих осіб. До  діяльності проекологічної та у сфері охорони праці залучені всі 
співробітники та партнери Фірми, а також постачальники та клієнти. 
 
Через турботу про навколишнє природне середовище та безпеку своїх співробітників і партнерів GOTEC 
Polska Sp. z o.o. реалізує прийняту політику таким чином: 
 

➢ постійне вдосконалення Системи Управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 

14001 та Системи Управління охороною та гігієною праці відповідно до стандарту ISO 45001, 
➢ дотримання вимог законодавства та всіх інших нормативно-правових актів у сфері охорони і гігієни 

праці та захисту навколишнього середовища, 
➢ прийняття всіх рішень на підприємстві після перевірки їх відповідності припущенням з охорони і гігієни 

праці та захисту навколишнього середовища, 
➢ співпраця з оточенням у справах, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, 
➢ планування виробництва з найменшим можливим використанням природних ресурсів і найменшим 

можливим навантаженням навколишнього середовища відходами, враховуючи безпеку працівників, 
➢ використання безпечних технологій для працівників та навколишнього середовища, 
➢ використання нешкідливих речовин, для захисту навколишнього середовища та безпеки, 
➢ запобігання забрудненню та екологічним збоям, 
➢ визначення ризиків і можливостей для забезпечення постійного вдосконалення впровадженої 

Системи Управління навколишнім середовищем та охороною і гігієною праці, 
➢ усунення загроз та мінімізація ризиків, які стосуються здоров’я та безпеки, 
➢ формування належних умов праці та вжиття заходів щодо зменшення виробничого травматизму та 

захворювань, 
➢ консультації та участь представників працівників у сфері системи охорони праці, 
➢ постійне підвищення кваліфікації працівників та їх обізнаності щодо охорони навколишнього 

середовища, а також діяльності, що сприяє безпеці та охороні здоров'я. 
 
Керівництво Компанії гарантує кошти, необхідні для реалізації політики Системи Управління навколишнім 
середовищем та охороною і гігієною праці, систематично переглядаючи їх ефективність, підтримує постійне 
вдосконалення Систем і гарантує, що політика відома, зрозуміла та дотримана всіма працівниками на 
підприємстві. 
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