Polityka Środowiskowa i Energetyczna
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. jest znaczącym producentem części metalowych dla branży motoryzacyjnej, dążącym do
wytwarzania produktów najwyższej jakości, działającym w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, zakładające
świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko oraz zużyciem
i wykorzystaniem energii. Kładziemy nacisk na zarządzanie zasobami naturalnymi, zapobieganie zanieczyszczeniom
i zagrożeniom środowiska, zarządzanie substancjami i mieszaninami chemicznymi, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,
poprawę wyniku energetycznego, ochronę zasobów wodnych, zarządzanie materiałami oraz gospodarkę odpadami.
Zapewniamy jednocześnie identyfikowanie oraz konsekwentne przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych
wymagań dotyczących ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz wykorzystania i zużycia energii.
KIRCHHOFF Automotive wyznacza kierunki działania na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy wyniku i efektywności
energetycznej zarówno w skali globalnej jak i lokalnej, a KIRCHHOFF Polska Sp. z o. o., będąc jej integralną częścią,
ustanowiła Politykę Środowiskową i Energetyczną uwzględniającą wytyczne delegowane z poziomu grupy w zakresie celów
oraz wskaźników środowiskowych i energetycznych. Nasz model działalności uwzględnia czynniki wynikające z kontekstu
organizacji oraz rozważne decyzje z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań interesariuszy, a osiąganie celów biznesowych
jest zawsze ściśle zintegrowane z celami środowiskowymi i energetycznymi.
Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Energią spełniającego wymagania norm ISO 14001:2015 oraz
ISO 50001:2018 jest jednym z głównych zobowiązań przedsiębiorstwa dla poprawy środowiskowych efektów działalności
i wyniku energetycznego.


















SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ NASZEJ DZIAŁALNOŚCI MONITORUJEMY I OCENIAMY POD KĄTEM
ŚRODOWISKOWYM I ENERGETYCZNYM M.IN. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE WSKAŹNIKI:
procentowy wskaźnik złomu metalowego,
zużycie mediów i inne wskaźniki istotnych aspektów środowiskowych,
emisja gazów cieplarnianych,
stopień realizacji programów zarządzania środowiskowego i energetycznego,
liczba skarg i niezgodności zewnętrznych,
poziom zadowolenia klientów,
energetyczna linia bazowa,
wskaźniki wyniku energetycznego.
ABY WYNIKI DZIAŁAŃ BYŁY ZGODNE Z ZAŁOŻONYMI CELAMI, STOSOWANE SĄ M.IN. NASTĘPUJĄCE METODY:
wdrażanie rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiskowych,
doskonalenie procesów produkcyjnych i wspierających,
podejmowanie inicjatyw inwestycyjno – modernizacyjnych,
stały nadzór nad maszynami, urządzeniami oraz infrastrukturą,
monitorowanie aspektów środowiskowych i wskaźników energetycznych,
nabywanie efektywnych energetycznie produktów i usług,
zapewnienie szkolenia i stałego podnoszenia świadomości pracowników o ich roli i odpowiedzialności związanej z realizacją
celów środowiskowych i energetycznych,
praca zespołowa.
Zarząd KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. zapewnia niezbędne środki finansowe, techniczne i organizacyjne dla realizacji Polityki
Środowiskowej i Energetycznej oraz celów i zadań zawartych w programach środowiskowych i energetycznych.
Niniejsza Polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz opublikowana i dostępna dla wszystkich
zainteresowanych stron.
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