POLITYKA

ŚRODOWISKO
W ramach strategii firmy, tworzymy produkty i usługi, które spełniają oczekiwania
naszych klientów i odzwierciedlają nasze wartości. Nasze produkty i rozwiązania
są wydajne w zakresie zużycia energii, nie zawierają materiałów niebezpiecznych,
można je w łatwy sposób wykorzystać ponownie lub poddać recyklingowi.
Firma FlexLink jest zaangażowana w ochronę środowiska lokalnego i globalnego. Aby zminimalizować
wpływ naszej działalności, produktów i usług:
Zachowujemy zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawnymi, włącznie z wymaganiami naszych klientów.
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Rozważamy zewnętrzny wpływ działań zainteresowanych stron, w tym dostawców, klientów i innych
interesariuszy.
Stale badamy i ograniczamy zastosowanie
zasobów nieodnawialnych — energii, materiałów i
wody — w naszych produktach i operacjach, aby
zredukować zanieczyszczenie środowisk wewnętrznych i zewnętrznych.
Zapewniamy, że ochrona środowiska i zgodność z
tą polityką są monitorowane, dokumentowane i
przekazywane w jasny i przejrzysty sposób
pracownikom, władzom i innym zainteresowanym
stronom.

Zapewniamy, że ochrona środowiska leży w sercu

Nasza polityka opiera się na:

naszej kultury korporacyjnej, uwzględniamy wpływ
na środowisko podczas podejmowania decyzji biznesowych i strategicznych.

• Korporacyjnej polityce z zakresu BHP i ochrony
środowiska

W sposób proaktywny oceniamy ryzyko dla środowiska naturalnego; definiujemy, dokumentujemy i
wdrażamy plany eliminacji ryzyka lub jego
zmniejszenia.
Zapewniamy przywództwo, procesy, zasoby i szkolenia, które pozwolą nam prowadzić działalność w
sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze produkty przez cały okres ich cyklu życia, od surowców po
utylizację zużytych produktów, współpracujemy z
dostawcami i podwykonawcami, którzy przyczyniają
się do realizacji zasad tej polityki.

• Wartościach
• Systemie zarządzania operacyjnego (OMS)
• Lean six sigma
• Kluczowych wskaźnikach wydajności
• Myśleniu opartym na ryzyku

Firma FlexLink jest zaangażowana w politykę i regularnie ocenia system zarządzania operacyjnego, aktualizując jej założenia jeśli to konieczne w celu
zwiększenia wydajności naszego środowiska.
Wszystkie osoby, które działają na rzecz lub w imieniu firmy FlexLink mają obowiązek śledzić i wspierać tę politykę.

• Programie zrównoważonego rozwoju
Chcemy osiągnąć stałą poprawę w dziedzinie
środowiska poprzez:
• Redukcję użycia papieru
• Redukcję zużycia energii i wody w naszych
zakładach
• Redukcję emisji CO2 w związku z podróżami
służbowymi
• Redukcję odpadów metalowych w obszarach
montażu, w szczególności aluminium i stali
nierdzewnej
• Recykling papieru, kartonu, drewna i metali
• Utylizację poddanych recyklingowi materiałów
opakowaniowych
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