
System Zarządzania Jakością

Polityka Środowiskowa 

Celem polityki środowiskowej MASTERCHEM LOGOPLASTE Sp. z o.o. jest zmniejszenie do 
minimum negatywnego oddziaływania na środowisko. Tym samym deklarujemy i zobowiązujemy 
się do: 

• Spełnienia i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony
środowiska.

• Realizowania wszelkich wymagań dotyczących korzystania ze środowiska, które wiążą się z działalnością
przedsiębiorstwa.

• Dostarczania produktów, które nie mają nadmiernego wpływu na środowisko i są bezpieczne przy
zamierzonym wykorzystaniu.

• Stopniowego zwiększania wolumenu produkcji i sprzedaży produktów z regranulatu oraz mieszanek
z regranulatem.

• Racjonalnego wdrażania nowych projektów poprzez obniżanie gramatury produktu
• Przekazywania Klientom informacji w zakresie bezpiecznego używania, transportu, magazynowania

i likwidowania dostarczonych produktów.
• Racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i innych nośników energii.
• Racjonalnej gospodarki wodą jako zasobem naturalnym.
• Ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG).
• Ograniczenia zużycia papieru na rzeczy dokumentacji w formie elektronicznej.
• Minimalizowania wytwarzanych odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku,

segregowanie odpadów powstałych podczas produkcji.
• Minimalizowanie wprowadzanych odpadów z plastiku poprzez zawracanie surowca do produkcji

(zamknięcia) oraz odzyskiwania przemiałów poprodukcyjnych w formie regranulatu (opakowania).
• Bezpiecznego i odpowiedzialnego likwidowania powstałych odpadów we współpracy z najbardziej

kompetentnymi, zatwierdzonymi i certyfikowanymi dostawcami usług utylizacyjnych na rynku.
• Dołożenie wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny

wpływ na środowisko.
• Kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób

odpowiedzialny z myślą o środowisku.
• Współpracowania z dostawcami wrażliwymi na tematy ochrony środowiska, posiadającymi certyfikaty

ekologiczne lub np. ISO14001.
• Uczestnictwa w inicjatywie Clean Sweep poprzez aktywne działania i wzbudzanie świadomości wśród

pracowników oraz ograniczenie do minimum marnowania i rozsypywania granulatu podczas produkcji.
• Przeprowadzanie analizy śladu węglowego przedsiębiorstwa i wytwarzanych produktów.
• Ciągłego doskonalenia stosowania polityki środowiskowej.

Powyższe cele realizujemy poprzez: 

• Użycie wysokiej jakości, certyfikowanych surowców.
• Stały nadzór nad procesem technologicznym.
• Zachowanie warunków higienicznych w całym procesie wytwórczym.
• Zastosowanie nowoczesnych urządzeń produkcyjnych oraz pomiarowych.
• Doskonalenie technologii produkcji.
• Kompetentną, zaangażowaną oraz stale rozwijającą się kadrę pracowników.
• Profesjonalną i fachową obsługę klienta;
• Zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania i transportu wyrobu gotowego.
• Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.
• Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 15378, ISO

15593, ISO 14001.
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