POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
„WYBRALIŚMY JAKOŚĆ, CZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO”

PCC Consumer Products KOSMET Sp. z o.o. jest producentem płynnych środków do utrzymania czystości
w gospodarstwie domowym, profesjonalnych środków do utrzymania czystości dla przemysłu spożywczego i firm
sprzątających oraz środków do pielęgnacji ciała.
Zintegrowany system zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001, OHSAS 18001,
standardem BRC CP, IFS HCP oraz RSPO zapewnia, że nasze wyroby spełniają kryteria wymagane przez naszych
Klientów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i legalności wyrobów oraz zrównoważonego rozwoju.
Jakość naszych działań i wyrobów jest systematycznie podnoszona poprzez monitorowanie i doskonalenie
kluczowych procesów w firmie.
W realizowaniu polityki zrównoważonego rozwoju celem naszym jest:
 Umocnienie wizerunku firmy jako wiarygodnego pracodawcy.
 Dostarczanie wyrobów o stabilnej jakości spełniających wymagania zakresie legalności i bezpieczeństwa.
 Uczestnictwo w globalnej, wielostronnej inicjatywie RSPO - zapewnienie i promocja zrównoważonej produkcji
i wykorzystania oleju palmowego oraz jego pochodnych
 Produkcja i wdrażanie produktów spełniających kryteria ekologiczne zawarte w Decyzjach Komisji
Europejskiej z dnia 28.04.2011 (2011/263/UE) oraz z dnia 28.06.2011 (2011/383/UE).
 Działalność na rzecz lokalnej społeczności poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej.
 Optymalizacja kluczowych procesów w celu ograniczenia zużycia wody i energii i ograniczenia emisji
odpadów.
Powyższe cele realizujemy poprzez:
 Wprowadzanie składników przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych dla człowieka.
 Wdrożenie i certyfikowanie standardu RSPO – zarządzanie surowcami i wyrobami zawierającymi pochodne
oleju palmowego.
 Ułatwianie konsumentom uzyskiwania wyczerpujących informacji na temat bezpieczeństwa i właściwego
stosowania naszych produktów poprzez stosowanie czytelnych etykiet i oznakowań.
 Podnoszenie kwalifikacji i świadomości właściwego użytkowania naszych wyrobów poprzez szkolenia, stronę
internetową i foldery reklamowe.
 Rozwój infrastruktury i środowiska pracy oraz stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.
 Uczestnictwo w programach i stowarzyszeniach „Odpowiedzialność i Troska”, AISE i Ecolabel.
W naszych działaniach zobowiązujemy się do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, zapobiegania
zanieczyszczeniom, pozostawania w zgodzie z odpowiednim ustawodawstwem, przepisami prawnymi i innymi
wymaganiami dotyczącymi środowiska, bezpieczeństwa i legalności wyrobu.
Jako Prezes firmy PCC Consumer Products KOSMET deklaruję, że kierownictwo jak i wszyscy pracownicy znają i
stosują niniejszą politykę jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i legalności wyrobu a jej aktualność
potwierdzana jest okresowo na Przeglądach Zarządzania.
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