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Po|ltyka Jakościowo - środowiskowa
Priorytetowym ce|em firmy Thermoplast Spółka z o.o. jest reaIizacja innowacyjnych projektów

odpowiedzialnie społecznie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju'

Problematyka ochrony środowiska odgrywa istotnq ro|ę w świadomości Zarzqdu, d|atego też zajmuje ważne
miejsce wśród zadań reaIizowanych przez firmę i |eży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.

Nasze cele realizujemy poprzez:

. ciqgłe umacnianie pozycji na rynku poprzez produkcję wyrobów wysokojakościowych, spetniajqcych
wymagania K|ientów,

. rozwój produkcji profi|i technicznych skierowanych do odbiorców przemystowych, przy jednoczesnym
utrzymywaniu wysokich standardów d|a branży meb|owej i budow|anej,

łl wspótpracę z kwalifikowanymi dostawcami surowców W zakresie statego podnoszenia jakości

dostarczanych produktów oraz poszerzenia oferty materiatowej na bazie nowych technologii w
przetwórstwie two rzyw sztucznych,

a state podnoszenie poziomu wyposazenia istanu zaplecza technicznego,
łl przestrzeganie obowiqzujqcych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań

dotyczqcych działalności firmy,
. systematyczne szko|enia persone|u podnoszqce jego kompetencje w ce|u |epszego spetniania wymagań

k|ientów i zapewnienia poczucia odpowiedziaIności za jakość na wszystkich stanowiskach pracy,
łl ograniczanie stosowania, a gdzie można e|iminowanie substancji szkod|iwych

dIa środowiska,
. stosowanie rozwiqzań technicznych, techno|ogicznych i organizacyjnych umoż|iwiajqcych ograniczanie

uciqż|iwości procesów u źrodta,
. prowadzenie racjona|nej i niestwarzajqcej zagrożenia . d|a środowiska gospodarki

odpadami, powstajqcymi w wyniku prowadzonej dziata|ności, poprzez segregację, zabezpieczanie |ub
przekazywanie do recykl ingu czy unieszkodliwiania,

. uwzg|ędnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarzqdzania oraz stałe podnoszenie
świadomości ekoIogicznej pracowników,

. zapewnienie by rea|izacja działa|ności prowadzona byta W warunkach przyjaznych
środowisku i bezpiecznych d|a człowieka.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość7arzqdu oraz pracowników firmy o konieczności
statego doskonaIenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskańie satysfakcji naszych K|ientów,
wynikajqcej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarzqdzanie procesami w sposób umoż|iwiajqcy ciqgte
zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciqgłego doskonalenia w kazdym
aspekcie funkcjonowania firmy, a także wymagań norm EN |5o 9001:2008 i EN |So 14001:2004.

Tak opisanq i wdrożonq Po|itykę Jakościowo-Środowiskowq firmy wraz zpracownikami będziemy
promować i stosować z na|eżytq starannościq, dbajqc o jej aktuaIność'
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