
 
 

POLITYKA ZRÓWNOWA śONEGO ROZWOJU 
 

NASZA MISJA 
 
Chcemy by ć najbardziej kompetentnym producentem opakowa ń plastikowych  dla chemii 
budowlanej. Jeste śmy firm ą o wielkim poczuciu odpowiedzialno ści. Wszystko co robimy 
podobnie jak wszystkie zasady, na których opieramy naszą działalno ść, jest d ąŜeniem do 
dobrego samopoczucia naszych klientów, poszanowania  środowiska oraz ochrony ludzkiego 
zdrowia. Odnajdujemy optymalne rozwi ązania dla rynku i prezentujemy je w jak najbardziej  
dost ępny i uczciwy sposób. Nadrz ędnym celem PLASTSYSTEM Rzeszów Sp. z o.o. jest 
dynamiczny rozwój firmy. Chcemy wdra Ŝać innowacyjne rozwi ązania, tak by nasz ą firm ę 
kojarzono z dbało ścią o środowisko naturalne a wyroby z najwy Ŝszą jako ścią 
 
 
Troska o zrównowaŜony rozwój jest znaczącą wartością naszej misji. Jesteśmy przekonani, Ŝe 
realizacja załoŜeń Polityki ZrównowaŜonego Rozwoju dodatkowo wzmacnia naszą wiarygodność. 
Realizując cele gospodarcze, zawsze będziemy pamiętać o zasadzie, Ŝe naszemu rozwojowi 
ekonomicznemu towarzyszy rzetelna dbałość o środowisko naturalne, poszanowanie podstawowych 
praw człowieka, zdrowie ludzkie oraz rozwój przyszłych pokoleń.  
 
POLITYKĘ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU REALIZUJEMY M.IN. POPRZEZ: 

 

Polityka środowiskowa: 

 
CELE ŚRODOWISKOWE 
 

� Zapobieganie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

� Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów 

� Racjonalna gospodarka wodno – ściekowa 

� Redukcja zuŜycia nośników energii 

� Zapobieganie awariom technologicznym  

 
CELE ŚRODOWISKOWE REALIZUJEMY POPRZEZ: 
 

� Redukcję zuŜycia energii elektrycznej i cieplnej, 

� Doskonalenie procesu technologicznego w operacjach z uŜyciem substancji chemicznych, 

� Racjonalne gospodarowanie surowcami, 

� Prowadzenie działalności na rzecz ograniczenia i gospodarczego wykorzystania  odpadów, 

� Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno – ściekowej, 

� Profilaktykę technologiczną,  

� Stosowanie dla nowych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych nowych technik 

uwzględniających aspekty środowiskowe, 

� Popularyzowanie idei proekologicznych wśród naszych klientów i dostawców, 

� Wspieranie i uczestnictwo w edukacji dzieci i młodzieŜy. 



 
Polityka społeczna i ekonomiczna 

 

CELE: 

� Równość szans w zatrudnieniu 

� Stosowanie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy 

� Trwałe relacje z kontrahentami i innymi partnerami  

� Podnoszenie kwalifikacji pracowników 

 

POWYśSZE CELE REALIZUJEMY POPRZEZ: 
 

� Budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu i uczciwości z Klientami, Udziałowcami, 

Pracownikami, Dostawcami, 

� Zapewnianie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy w Spółce,   

� Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby ich działania dotyczące jakości, ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy były świadome i odpowiedzialne,  

� Zapewnienie równości szans dla pracowników w procesie rozwoju zawodowego, w zakresie 

awansów, premiowania oraz wynagrodzenia,  

� Zapobieganie molestowaniu seksualnemu i innym formom dyskryminacji bezpośredniej,  

� Popieranie i poszanowanie praw człowieka,  

� Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia wiedzy w społeczeństwie na temat 

zrównowaŜonego rozwoju, 

� Stosowanie kryteriów środowiskowych przy podejmowaniu decyzji o nawiązywaniu 

współpracy z kontrahentami i innymi partnerami.  

 
  
 
POLITYKA ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU MA CHARAKTER OTWARTY, JEST PUBLICZNIE 
DOSTĘPNA. 
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