
POLITYKA ŚRODOWISKOWA ZAKŁAD I i II W MIELCU 

Firma KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. jest znaczącym producentem części metalowych dla branży 

motoryzacyjnej. Jesteśmy przedsiębiorstwem dążącym do wytwarzania zawsze produktów najwyższej 

jakości, świadomi przy tym  wpływu swej działalności na  środowisko naturalne. Mamy za sobą 

kilkanaście lat działalności biznesowej i aktywności na rzecz ochrony środowiska. 

Osiąganie celów biznesowych jest zawsze ściśle zintegrowane z celami środowiskowymi. 

Doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 jest 

jednym z celów głównych przedsiębiorstwa. 

Zarząd ustanawia nowa Politykę Środowiskową wyznaczającą kierunek dalszego działania na rzecz 

ochronyśrodowiska lokalnie i w skali globalnej. 

 NINIEJSZĄ POLITYKĘ REALIZUJEMY POPRZEZ:  

 identyfikowanie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących 

ochrony środowiska oraz ich konsekwentne przestrzeganie 

 właściwą gospodarkę materiałami oraz mediami 

 właściwą gospodarkę odpadami 

 minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 

EFEKTYWONOŚĆ DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ MONITORUJEMY I 

 OCENIAMY POPRZEZ NASTĘPUJĄCE SKŁADNIKI:  

 procentowy wskaźnik złomu stalowego 

 jednostkowe zużycie energii elektrycznej 

 stopień realizacji programów zarządzania środowiskowego 

 ilość skarg i niezgodności zewnętrznych 

 poziom zadowolenia klientów 

ABY WYNIKI DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWEGO BYŁY ZGODNE Z ZAŁOŻONYMI 

 CELAMI STOSOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE METODY:  

 wdrażanie rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i zagrożeń 

środowiskowych 

 doskonalenie procesów  produkcyjnych 

 stały nadzór nad maszynami, urządzeniami oraz infrastrukturą 

 monitorowanie aspektów  środowiskowych 

 ciągłe szkolenia 

 praca zespołowa 

Zarząd zapewnia niezbędne środki finansowe, techniczne i organizacyjne dla realizacji Polityki 

Środowiskowej oraz celów i zadań zawartych w programach środowiskowych. 

Niniejsza Polityka Środowiskowa jest zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz opublikowana i 

dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. 
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POLITYKA ŚRODOWISKOWA ZAKŁAD I i II  w Gliwicach 

Nasz zakład jest częścią Firma KIRCHHOFF Automotive, koncernu działającego w branży 

motoryzacyjnej. Produkując elementy karoserii dla pojazdów samochodowych, szczególną uwagę 

zawracamy na ochronę środowiska naturalnego. 

  

CELE PODSTAWOWE 

Dbałość o środowisko naturalne poprzez:  

 przestrzeganie wymagań wynikających z naszych aspektów środowiskowych oraz 

obowiązujących wymagań prawnych i innych  ochrony środowiska oraz ich konsekwentne 

przestrzeganie 

 minimalizację negatywnego oddziaływania Zakładu na środowisko 

 zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska 

 utrzymanie i umocnienie pozycji światowej klasy producenta elementów karoserii dla 

przemysłu motoryzacyjnego przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju 

   

SPOSÓB REALIZACJI  

 wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z 

międzynarodową normą ISO 14001 

 podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska 

 zoptymalizowanie ilości zużywanych surowców oraz ilości produkowanych odpadów 

 zapobieganie awariom i nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska 

 systematyczna ocean aspektów mających wpływ na otaczające nasz Zakład środowisko 

 szkolenie pracowników naszego zakładu oraz firm współpracujących 

 optymalna segregacja odpadów u źródła ich powstawania 

 monitorowanie zużycia surowców 

 nieustanne doskonalenie procesów produkcyjnych 

 prowadzenie systematycznych przeglądów maszyn i urządzeń 

 monitorowanie i nadzorowanie znaczących aspektów środowiskowych  

METODY  

 szkolenie pracowników naszego zakładu oraz firm współpracujących 

 optymalna segregacja odpadów u źródła ich powstawania 

 monitorowanie zużycia surowców 

 nieustanne doskonalenie procesów produkcyjnych 

 prowadzenie systematycznych przeglądów maszyn i urządzeń 

 monitorowanie i nadzorowanie znaczących aspektów środowiskowych 
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