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POLITYKA ŚRODOWISKOWA
Jako świadome przedsiębiorstwo, wprowadziliśmy system zarządzania środowiskowego zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001 w zakresie:
Projektowanie i produkcja konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji dla morskich siłowni
wiatrowych oraz dla branży wydobywczej i przetwórczej ropy naftowej i gazu
Nasza polityka środowiskowa jest wynikiem pełnego poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Do naszych głównych zasad należą:
 zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
 minimalizowanie wykorzystania środków chemicznych, zarówno w trakcie procesów produkcyjnych, jak
i w zabiegach konserwacyjnych oraz sanitarnych urządzeń produkcyjnych, pomieszczeń itp.
 zapobieganie zanieczyszczeniom,
 kontrolowania oddziaływań związanych z pracą firmy w tym: emisji hałasu, jakości powietrza, wód i gleby
oraz ochrony gatunków fauny i flory,
 minimalizacji ilości niezagospodarowanych odpadów,
 przestrzegania wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących środowiska,
 ciągłe doskonalenie zarządzania w obszarze ochrony środowiska.
Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących nas wymagań prawnych i innych.
Nasza polityka środowiskowa jest zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub
w imieniu organizacji oraz jest publicznie dostępna.
Rozwiązania zastosowane w ST3 Offshore sp. z o.o. mają na celu zapewnienie spełnienia wymagań
prawnych i oczekiwań społecznych, są osobiście nadzorowane przez Prezesa Zarządu, który niniejszym deklaruje
zapewnienie
wszelkich
niezbędnych
środków
dla
skutecznego
utrzymywania
i doskonalenia Systemu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów oraz innych zainteresowanych stron,
wyznaczyliśmy cele Polityki Środowiskowej, których realizacja ma zagwarantować doskonalenie systemu:
 ustawiczne szkolenie personelu,
 racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej i wody,
 wprowadzenie i ścisłe przestrzeganie regulacji wewnętrznych związanych z ograniczeniem powstawania
odpadów,
 ciągłe inwestowanie w coraz to nowocześniejsze urządzenia, z nastawieniem na ich energooszczędność
i inne czynniki sprzyjające ochronie środowiska,
 edukacja pracowników i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska,
 kreowanie stałej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami.
Tak sformułowaną Politykę Środowiskową Firmy realizujemy poprzez:
 ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami EN ISO 14001,
 doskonalenie technologii i procesów wytwarzania tak, aby były one przyjazne środowisku oraz zaspokajały
potrzeby i oczekiwania obecnych i przyszłych odbiorców oraz innych stron zainteresowanych,
 doposażanie w najnowocześniejszy park maszynowy oraz inne elementy infrastruktury.
Formułując Politykę Środowiskową oraz wyznaczając jej cele, zapewniamy jej zrozumienie
i dostosowanie do odpowiednich poziomów organizacyjnych.
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