ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
Organizace LUKOV Plast spol. s r.o., výrobce vstřikovaných a montovaných plastových dílů a podsestav, cítí odpovědnost
za ochranu životního prostředí, jehož jsme
nedílnou součástí, jako svou morální povinnost.
Při prosazování naší firemní politiky dbáme, aby při veškerých činnostech při vývoji,
zásobování, výrobě a prodeji našich výrobků, jakož i při manipulaci a zneškodňování
použitých materiálů a látek bylo během celé životnosti výrobku chráněno životní prostředí jako přirozený základ života a bylo
voleno ohleduplné a racionální využívání
přírodních zdrojů.
Environmentální politika je přijímána jako
dlouhodobý záměr a závazek organizace
vůči všem zainteresovaným stranám. Náš
vztah k životnímu prostředí chceme řešit
systémově, proto aplikujeme požadavky
mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001 do
všech činností závodu.

I nadále budeme používat materiály
s maximální
možností
recyklace
s vědomím co možná nejnižšího zatížení
životního prostředí.
Považovat prevenci za nejúčinnější předcházení haváriím, skoronehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví zaměstnancům.
Trvale hledat možnosti snižování spotřeby
energií, vstupních surovin a materiálů a
současně hledat další způsoby zlepšování
systému EMS.
Hodnotit dopady na životní prostředí u
změn technologií a plánovaných nových
výrob a výrobků, které jsou součástí přípravy výroby před rozhodnutím o jejich realizaci.
Ke zvyšování povědomí našich zaměstnanců o účinné ochraně životního prostředí
formou vzdělávání, komunikací environmentálních aspektů činnosti jejich práce,
aby ji prováděli s odpovědností

ZAVAZUJEME SE:
K plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků, zejména závazných, přijatých pro oblast životního prostředí.
Upřednostňovat
technologie
šetrné
k životnímu prostředí a působit v tomto
smyslu i na dodavatele, subdodavatele a
rovněž upřednostňovat ty, kteří volí stejnou
politiku a požadavky ochrany životního
prostředí jako naše organizace.
U nově pořizovaných zařízení budeme brát
zřetel na nízkou spotřebu energií a s co
možná nejmenším dopadem na životní prostředí.
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Volit opatření, zajišťující, že smluvní partneři pracující v areálu závodu budou používat stejných norem pro ochranu životního
prostředí jako naše společnost.
Zohledňovat přání zákazníků, pokud jsou
v souladu s příslušnými zákonnými předpisy a v souladu s naší firemní environmentální politikou.
Pro zaměstnance všech úrovní je tato
environmentální politika závazná a její
spolu zabezpečování je jejich základní
povinností.
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