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POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
společnosti Baur Formschaumtechnik s.r.o.
na léta 2018-2020
Společnost Baur Formschaumtechnik s.r.o. působí především v oblasti dodavatelů vypěňovaných dílů
pro automobilový průmysl.
Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s vývojem, zhotovením a
prodejem našich výrobků, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí. Ochrana životního prostředí
je důležitým úkolem společnosti a proto vedení společnosti formulovalo následující zásady jeho politiky
k ochraně životního prostředí:
 Přispívat ke zlepšení životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu
podle normy ISO 14001 a jeho dalším rozvíjením.
 Dodržovat požadavky platné legislativy v oblasti životního prostředí a jiné požadavky, které se
na organizaci vztahují.
 Vytvořit, zavést a udržovat postupy k identifikaci možností vzniku situací havarijního ohrožení a
havarijních situací, které mohou mít dopad na životní prostředí.
 Snižovat dopady na životní prostředí úsporným využíváním energie, surovin a přírodních zdrojů
a zamezováním úniků emisí do ovzduší. Nepoužívat materiály obsahující nadlimitní množství
zakázaných látek
 Z hlediska ochrany životního prostředí chceme otevřeně komunikovat s orgány místní správy,
sdruženími, mateřskou společností, s našimi dodavateli a zákazníky.
 Klást důraz na prevenci a kontrolu v oblasti péče o životní prostředí.
 Ochrana životního prostředí je věcí každého pracovníka a osob, které pracují pro společnost.
Informováním pracovníků bude podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí.
Kvalifikace a motivace pracovníků bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
Ve Valašském Meziříčí dne 17.1.2018
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