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POLITYKA	JAKOŚCI	
	
Zadowolenie	Klienta,	ciągłe	dążenie	do	uzyskania	konkurencyjności	kosztów	oraz	osiągnięcia	zysków,	
które	pozwoliłyby	na	realizację	inwestycji	koniecznych	dla	ekspansji	naszej	spółki	oraz	zapewniłyby	
akceptowalną	 stopę	 zwrotu	 dla	 naszych	 udziałowców,	 to	 główne	 i	 priorytetowe	 cele	 na	 drodze	 do	
sukcesu	naszej	Spółki.		
	
W	celu	ich	skutecznego	osiągnięcia	realizujemy	następujące	strategie:		
	
• Partnerstwo	z	Klientem	nakierowane	na	ciągłe	doskonalenie	oferowanych	usług.		
• Jakość	produktu	zmierzająca	do	wyeliminowania	wszelkich	wad.		
• Punktualność	dostaw.	
• Ciągłe	poszukiwanie	innowacyjnych	i	konkurencyjnych	rozwiązań.	
• Ciągłe	doskonalenie	procesów	zakładowych.	
• Wzrost	 i	 motywacja	 zasobów	 mające	 na	 celu	 osiągnięcie	 skuteczności	 i	 konkurencyjności	

prowadzonej	działalności.	
• Skuteczne	stosowanie	idei	„Klienta	Wewnętrznego”.	
• Współpraca	z	dostawcami	i	wspieranie	ich	rozwoju.	
• System	zarządzania	oparty	na	normach	ISO	9001:2015	oraz	IATF	16949:2016.	
• Standaryzacja	systemu	zarządzania	we	wszystkich	zakładach	wchodzących	w	skład	grupy.	
• Określanie,	rozumienie	i	weryfikacja	zgodności	dostarczanych	produktów	z	wymogami	Klienta	

i	istniejącymi	przepisami.	
• Ocena	i	redukowanie	do	minimalnego	poziomu	potencjalnych	zagrożeń	związanych	z	każdym	

procesem	produkcyjnym	i	rozwiązywanie	możliwych	problemów,	które	mogłyby	potencjalnie	
skutkować	brakiem	zgodności	dostarczanych	produktów	i	usług.	

• Koncentracja	na	zwiększaniu	zadowolenia	klienta.	
• Upowszechnianie	„Kultury	Jakości”	poprzez:	

Ø		 ciągłe	komunikowanie	wagi	zgodności	wszystkich	procesów	produkcyjnych	 i	wszystkich	
działań	wykonywanych	w	zakładzie	z	wymogami	systemu	zarządzania	jakością.	

Ø		 aktywne	angażowanie	całego	personelu	w	ciągłe	ulepszanie	procesów	i	wszystkich	działań	
realizowanych	w	zakładzie	w	celu	zwiększenia	skuteczności	systemu	zarządzania	jakością	

Ø		 wspieranie	działań	związanych	ze	zwierzchnictwem	technicznym	„właścicieli	procesów”,	
poprzez	zdefiniowanie	powiązanych	obszarów	zastosowania	i	ważności.	

Ø		 systematyczna	 kontrola	 osiągania	 oczekiwanych	 wyników	 przez	 system	 zarządzania	

jakością.		
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POLITYKA	BHP,	OCHRONY	ŚRODOWISKA	
NATURALNEGO	I	ZRÓWNOWAŻONEGO	ROZWOJU	

	

1. WSTĘP	
	

Polityka	 BHP,	 Ochrony	 Środowiska	 Naturalnego	 i	 Zrównoważonego	 Rozwoju	 ILPEA	 (dalej	 również	
„Polityka”)	została	opracowana	przez	Grupę	 Ilpea	(dalej	 również	„Ilpea”,	 lub	„Grupa”,	 lub	„Spółka”)	i	
wdrożona	w	całej	Grupie,	w	tym	w	jej	ponad	30	zakładach	na	4	kontynentach	na	całym	świecie.	
	

1.1 Zobowiązania	spółki	Ilpea	i	cel	Polityki	
Ilpea	dąży	do	ciągłej	poprawy	swoich	wyników	poprzez	integrację	zrównoważonego	rozwoju	ze	swoją	
strategią	 korporacyjną	 oraz	 określenie	 polityki	 i	 celów	 spółki.	 Niniejsza	 Polityka	 jest	 wyraźnym	
przykładem	uwagi,	jaką	Ilpea	poświęca	kwestiom	związanym	ze	środowiskiem	naturalnym,	społeczną	
odpowiedzialnością	i	ładem	korporacyjnym	(ESG).	

Celem	 niniejszej	 Polityki	 jest	 zatem	wdrożenie	 zasad	 i	 celów	 jakie	 Ilpea	 podejmuje,	 aby	 prowadzić	
działalność	w	sposób	zrównoważony.	
	

1.2	Międzynarodowe,	krajowe	i	prawne	ramy	odniesienia	
Niniejsza	Polityka	i	jej	zasady	wspierają	następujące	główne	standardy	i	wydane	wytyczne:	

• Cele	Zrównoważonego	Rozwoju	ONZ	(SDGs);	
• 10	zasad	programu	ONZ	„Global	Compact";	
• Normy	międzynarodowe:	SA	8000,	ISO	26000,	ISO	45001,	ISO	14001;	
• Wszystkie	międzynarodowe	 i	 krajowe	 Przepisy	 Prawne	 obowiązujące	 w	 krajach,	 w	 których	

działa	ILPEA.	
	

1.3 Wewnętrzne	ramy	odniesienia	
W	 celu	 zachowania	 spójności	 i	 ujednolicenia,	 Polityka	 BHP,	 Ochrony	 Środowiska	 Naturalnego	 i	
Zrównoważonego	 Rozwoju	 spółki	 Ilpea	 łączy	 informacje	 zawarte	 w	 następujących	 politykach	 i	
procedurach	Grupy:	
• Kodeks	Etyki	Zawodowej;	
• Kodeks	Postępowania	dla	Dostawców;	
• Polityka	dot.	Minerałów	Konfliktowych	
• Procedura	Zgłaszania	Niewłaściwego	Postępowania;	
• Polityka	Jakości;	
• Polityka	Antyłapówkarska;	
• Polityka	Ochrony	Praw	Człowieka;	
• Polityka	Ochrony	Prywatności.	
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 1.4 Zakres	zastosowania	i	odbiorcy	
Grupa	 Ilpea	 jest	 świadoma,	 że	 aby	 przyczynić	 się	 do	 zrównoważonego	 rozwoju,	 konieczne	 jest	
zagwarantowanie	trwałości	jej	działań	w	całym	łańcuchu	wartości.		

Z	 tego	 powodu	 Polityka	 BHP,	 Ochrony	 Środowiska	Naturalnego	 i	 Zrównoważonego	 Rozwoju	 spółki	
Ilpea	jest	kierowana	wewnętrznie	do	pracowników	kontraktowych	wszystkich	podmiotów	prawnych	
Grupy	na	całym	świecie,	a	także	stanowi	wspólny	dokument	referencyjny	dla	wszystkich	dostawców,	
partnerów	handlowych	i	współpracowników.	

2. ŁAD	KORPORACYJNY		
2.1 Ład	korporacyjny		
Za	 nadzór	 nad	 niniejszą	 Polityką	 odpowiada	 Funkcja	 ESG	 („Environmental,	 Social,	 Governance”	 -	
Środowisko	naturalne,	Społeczna	odpowiedzialność	i	Ład	korporacyjny),	na	szczeblu	Korporacyjnym,	
która	 zapewnia	 okresowy	 przegląd	 i,	 w	 razie	 potrzeby,	 aktualizację	 Polityki	 i	 jej	 Zasad,	 a	 także	
gwarantuje	jej	prawidłowe	stosowanie.	

Funkcja	ESG,	na	szczeblu	Korporacyjnym,	odpowiada	również	za	rozpowszechnianie	Polityki	w	różnych	
miejscach	 operacyjnych,	 podczas	 gdy	 odpowiedzialni	 Kierownicy	 każdej	 z	 lokalizacji	 zapewniają	 jej	
wdrożenie	na	poziomie	lokalnym.	

	

2.2 Zgodność	i	praworządność	
Grupa	 Ilpea	 prowadzi	 wszystkie	 swoje	 działania	 biznesowe	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami,	
dyrektywami	 i	 standardami	oraz	zapewnia	zgodność	ze	wszystkimi	międzynarodowymi	 i	krajowymi	
obowiązującymi	Przepisami	Prawnymi	w	różnych	krajach,	w	których	Ilpea	prowadzi	działalność.	

	

3. RELACJE	Z	INTERESARIUSZAMI	
3.1 Zaangażowanie	Interesariuszy	
Uwzględnianie	zdania	interesariuszy,	czyli	wszystkich,	którzy	mają	wpływ	na	działalność	spółki	Ilpea	
(np.	pracownicy	kontraktowi,	klienci,	dostawcy,	itp.),	stanowi	dla	całej	Grupy	ważny	element	budowania	
długoterminowej	wartości	wspólnej.	

Odnośnie	do	interesariuszy	wewnętrznych	(np.	pracowników	kontraktowych),	Ilpea:	

• wyznacza	 jasne	 zadania	 i	 obowiązki	 oraz	 zapewnia	 działania	 mające	 na	 celu	 podniesienie	
profesjonalizmu	i	świadomości	swoich	pracowników	kontraktowych;	

• wymaga	 od	 wszystkich	 pracowników	 kontraktowych	 ścisłego	 przestrzegania	 odpowiednich	
przepisów	prawa,	procedur	i	instrukcji	obsługi	oraz	ustalonych	regulacji	firmowych.	
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Odnośnie	do	interesariuszy	zewnętrznych	(np.	klientów,	dostawców),	Ilpea:	

• przeprowadza	okresowe	badania	na	temat	interesariuszy,	w	celu	określenia	mocnych	i	słabych	
stron	oraz	dążenia	do	ciągłego	doskonalenia;	

• zarządza	komunikacją	zewnętrzną,	odnoszącą	się	do	kwestii	środowiska	naturalnego,	
społecznej	odpowiedzialności	i	ładu	korporacyjnego;	

• zapewnia	przejrzystość	i	komunikację	z	Jednostkami	Certyfikującymi	i	Właściwymi	Organami.	
	

4. BHP	
	

4.1 BHP		
llpea	jest	zaangażowana	w	promowanie	i	ochronę	zdrowia	i	bezpieczeństwa	w	miejscu	pracy	w	celu	
zapobiegania	wypadkom	i	chorobom	oraz	promowania	zdrowia	ludzi.	
Ilpea	 uważa,	 że	 zdrowie	 i	 bezpieczeństwo	 jest	 częścią	majątku	 spółki	 i	 jest	wartością,	 którą	należy	
chronić	w	każdym	miejscu.	
Dlatego	też	Spółka	wymaga	od	całego	personelu,	aby	czynności	służbowe	były	zawsze	wykonywane	w	
taki	sposób,	aby	nie	zagrażały	bezpieczeństwu	własnemu	i	współpracowników.	
Wszelkim	czynnościom	obróbki	wykonywanym	lub	które	mają	być	wykonane	w	Spółce	powinny	zawsze	
towarzyszyć	działania	zapobiegające	powstaniu	ryzyka	z	jakim	czynności	te	są	związane.	Celem	tych	
działań	zapobiegawczych	jest	ochrona	zdrowia	oraz	zapewnienie	bezpieczeństwa	personelu	obecnego	
w	Spółce,	zgodnie	z	obowiązkowymi	wymaganiami.	
Aby	zapewnić	skuteczną	realizację	powyższych	zasad,	należy	stosować	następujące	strategie:	
	
•			 dokonywanie	uprzedniej	oceny	ryzyka	dla	każdej	nowej	czynności,	jaka	ma	być	wykonywana,	ze	

szczególnym	uwzględnieniem	ryzyka	dotyczącego	zdrowia	i	bezpieczeństwa;	

•		 projektowanie	 wszelkich	 maszyn,	 systemów	 lub	 sprzętu	 z	 zastosowaniem	 najlepszych	
dostępnych	technologii	i	przy	starannym	przestrzeganiu	wymogów	przepisów;	

•		 przeprowadzanie	 specjalnych	 szkoleń	dla	 całego	personelu	obsługującego	maszyny,	 systemy	 i	
sprzęt,	 których	 celem	 jest	 zapoznanie	 ich	 z	 działaniem	 tych	 maszyn,	 systemów	 i	 sprzętu,	 z	
urządzeniami	bezpieczeństwa	oraz	z	zasadami	użytkowania	i	konserwacji.	

•		 przeprowadzanie	 konserwacji	 maszyn	 i	 sprzętu	 oraz	 wykonywanie	 operacji	 roboczych	 przy	
pełnym	poszanowaniu	wymogów	dotyczących	zapobiegania	wypadkom;	

• minimalizacja	wszelkiego	 ryzyka	 poprzez	 ciągłe	 sprawdzanie	 dostępności	 nowych	 technologii	
pozwalających	usprawnić	wykonywane	działania;	

•		 przeprowadzanie	okresowych	przeglądów	zaistniałych	wypadków,	wypadków	przy	pracy	oraz	
sytuacji	zagrożenia,	w	celu	sprawdzenia	skuteczności	podjętych	uprzednio	działań	korygujących,	
a	także	istnienia	ewentualnej	konieczności	przeprowadzenia	dodatkowych	działań	koniecznych	
do	osiągnięcia	celu,	jakim	jest	wyeliminowanie	wszelkich	wypadków;	

•		 zaangażowanie	 i	 podnoszenie	 świadomości	 wszystkich	 pracowników	 w	 zakresie	 stosowania	
niniejszej	 polityki	 poprzez	 przeprowadzanie	 specjalnych	 szkoleń,	 instruktaży	 oraz	 kursów	
doszkalających	na	temat	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy.	
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 5. ŚRODOWISKO	NATURALNE	
5.1 Energia	i	dekarbonizacja	
Ilpea	dąży	do	zmniejszenia	i	zminimalizowania	bezpośredniego	i	pośredniego	zużycia	energii.	

W	tym	celu	Ilpea	zobowiązuje	się	do:	

• opracowania	procesów	ograniczających	zarówno	pochłanianie	energii,	jak	i	ich	emisję;	
• ponownego	 wykorzystania	 energii	 rozproszonej	 w	 procesach	 produkcyjnych	 do	 produkcji	

nowej	 energii	 wykorzystywanej	 do	 ogrzewania	 miejsca	 pracy	 lub	 do	 zasilania	 produkcji	
przedsiębiorstwa;	

• promowania	i	zwiększenia	wykorzystania	energii	ze	źródeł	odnawialnych;	
• ograniczenia	zużycia	energii	w	poszczególnych	miejscach	operacyjnych.	

	

5.2 Zmiany	klimatyczne	
Ilpea	dostrzega	potrzebę	inwestowania	w	badania	i	rozwój	nowych	technologii	i	procesów	mających	na	
celu	 złagodzenie	 skutków	 zmian	 klimatycznych,	 zmniejszenie	 emisji	 i	 poprawę	 efektywności	
energetycznej	procesów	produkcyjnych	wzdłuż	całego	łańcucha	wartości.		

Ilpea	 na	 bieżąco	 monitoruje	 ryzyko	 związane	 ze	 zmianami	 klimatu	 i	 określa	 odpowiednie	 środki	
łagodzące	 i	 adaptacyjne	 dla	 swojej	 działalności	 we	 wszystkich	 obszarach	 zaopatrzenia,	 produkcji	 i	
dystrybucji.	

	

5.3 Gospodarka	o	obiegu	zamkniętym	
Ilpea	 propaguje	 model	 produkcji	 i	 konsumpcji	 oparty	 na	 ponownym	 wykorzystaniu	 i	 recyklingu	
materiałów,	 którego	 celem	 jest	 wydłużenie	 cyklu	 życia	 produktów,	 zmniejszenie	 ilości	 odpadów	 i	
zminimalizowanie	wpływu	produktów	na	środowisko.	
	
W	tym	zakresie	Ilpea	zobowiązuje	się	do:		
• przeprowadzania	prewencyjnych	analiz	surowców,	które	mogą	być	wykorzystane	do	produkcji	

danego	komponentu,	koncentrując	wybór	na	tych,	które	mają	mniejszy	wpływ	na	środowisko;	
• przeprowadzania	środowiskowej	oceny	cyklu	życia	LCA	(„Life	Cycle	Assessment”)	w	celu	oceny	

ilościowej	 wpływu	 obciążeń	 na	 środowiska,	 związanych	 z	 produkowanymi	 wyrobami	 i	 ich	
końcem	życia;	

• dostarczania	klientom	prawidłowych	 informacji	o	końcowym	przeznaczeniu	 ich	produktów,	w	
celu	 ułatwienia	 zbiórki,	 ponownego	 użycia,	 odzysku	 produktów,	 a	 także	 promowania	
prawidłowej	selektywnej	zbiórki	odpadów;	

• opracowania	propozycji	technicznych	dla	produktów,	które	mogą	być	poddane	recyklingowi	po	
zakończeniu	 ich	użytkowania,	a	 tym	samym	ponownie	wykorzystane	 jako	surowce	wtórne	do	
jakichkolwiek	innych	celów;	

• wdrażania	zrównoważonych	rozwiązań	w	zakresie	opakowań,	preferując	opakowania	nadające	
się	do	recyklingu	i	ograniczając	stosowanie	opakowań	jednorazowych;	

• sprzyjania,	w	miarę	możliwości,	odzyskiwaniu,	zamiast	utylizacji	odpadów	produkcyjnych;		
• optymalnego	 i	 efektywnego	 gospodarowania	 wytworzonymi	 odpadami,	 ich	 prawidłowej	

utylizacji	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami.	
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 5.4 Gospodarka	wodna	
Grupa	uznaje	dostęp	do	wody	za	uniwersalne	prawo	człowieka	i	zobowiązuje	się	do	ochrony	zasobów	
wodnych	 we	 wszystkich	 swoich	 zakładach	 i	 obszarach,	 w	 których	 operuje,	 zgodnie	 z	 Celami	
Zrównoważonego	Rozwoju	ONZ	(„SDGs”).	

Ilpea	 jest	 świadoma	 wpływu	 wywieranego	 przez	 działalność	 produkcyjną	 Grupy	 oraz	 znaczenia	
zasobów	 wodne	 we	 wszystkich	 procesach	 przemysłowych,	 również	 w	 kontekście	 narastających	
problemów	 krytycznych	 spowodowanych	 zmianami	 klimatycznymi	 (np.	 susze,	 pustynnienie)	 oraz	
uzależnienia	miejsc	operacyjnych	od	dostaw	wody.	

Pobór	 wody	 w	 miejscach	 operacyjnych	 odbywa	 się	 z:	 wód	 powierzchniowych	 (np.	 rzeki),	 wód	
gruntowych	 lub	 lokalnie	pobieranej	wody	użytkowej.	Tam,	 gdzie	 to	możliwe,	wewnętrzne	ponowne	
wykorzystanie	 wody	 odbywa	 się	 w	 obrębie	 miejsc	 operacyjnych,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	
obszarów	narażonych	na	niedobór	wody	(„water	stressed	areas”).	

Ilpea	ma	na	celu	ciągłe	monitorowanie	(jakościowe	i	ilościowe)	zasobów	wodnych	oraz	zmniejszenie	
swojego	stopnia	wykorzystania	zasobów	wodnych.	

Aby	osiągnąć	swoje	cele,	Ilpea	przyjmuje	następujące	działania:	

- zmniejszenie	 zużycia	 wody	 poprzez	 rozwój	 innowacyjnych	 systemów,	 technologii	 i	
infrastruktury;	

- przyjąć	plany	monitorowania	jakościowego	i	ilościowego	poboru/odprowadzania	wody;	
- odpowiednio	zarządzać	obciążeniami	środowiska	generowanymi	przez	odprowadzanie	wody;	
- ograniczanie	i	zapobieganie	zanieczyszczeniu	wód	słodkich	i	gruntowych;	
- promowanie	zwiększenia	efektywności	wykorzystania	wody	w	obszarach,	w	których	jest	obecna;	
- promowanie	zwiększenia	efektywności	wykorzystania	wody	wzdłuż	całego	łańcucha	dostaw;	
- monitorowanie	 i	zapewnienie,	że	woda	używana	zarówno	przez	pracowników	kontraktowych,	

jak	i	każdego,	kto	ma	dostęp	do	obiektu	operacyjnego,	spełnia	wymogi	higieniczno-sanitarne.	

Grupa	 promuje	 odpowiedzialne	 postępowanie	 oraz	 zużycie	 zasobów	 wodnych	 poprzez	 konkretne	
inicjatywy	 uświadamiające	 oraz	 szkolenia	 dla	 wszystkich	 pracowników	 kontraktowych	 w	 celu	
zachęcenia	do	wspólnego	działania	służącego	ochronie	zasobów	wodnych.	

	

5.5 Zanieczyszczenia	
Ilpea	 nieustannie	 monitoruje	 swoje	 bezpośrednie	 i	 pośrednie	 aspekty	 środowiskowe	 i	 dąży	 do	
zapobiegania	zanieczyszczeniom.	W	tym	celu	Ilpea	zobowiązuje	się	do:	

• stosowania	 najlepszych	 dostępnych	 technologii	 w	 celu	 zapobiegania	 zanieczyszczeniom	
powietrza,	wody	i	gleby;	

• prowadzenia	 na	 terenie	 miejsc	 operacyjnych	 Spółki	 okresowego	 monitorowania	 aspektów	
środowiskowych,	 takich	 jak	 analiza	 chemiczna	 i	 mikrobiologiczna	 wody,	 kontrola	
zanieczyszczeń	powietrza	oraz	monitorowanie	właściwości	gleby.	

	

5.6 Różnorodność	biologiczna	
Ilpea	dostrzega	wagę	ochrony	bioróżnorodności	 i	ekosystemów.	W	związku	z	 tym	Grupa	weryfikuje	
obecność	obszarów	chronionych,	istotnych	dla	różnorodności	biologicznej	we	wszystkich	kontekstach,	
w	których	operuje.	
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 Grupa	 stale	 dokonuje	 pomiarów	 potencjalnego	 wpływu	 swojej	 działalności	 na	 różnorodność	
biologiczną	w	celu	wdrożenia	działań	łagodzących	i	ograniczających	ich	skutki.	

	

6. ROZPOWSZECHNIANIE	I	SZKOLENIA	
	

Ilpea	rozpowszechnia	i	zapewnia	stosowanie	niniejszej	Polityki	BHP,	Ochrony	Środowiska	Naturalnego	
oraz	 Zrównoważonego	 Rozwoju	 poprzez	 angażowanie	 i	 podnoszenie	 świadomości	 wszystkich	
pracowników	kontraktowych	oraz	całego	łańcucha	wartości.	

Niniejsza	Polityka	 jest	 również	 zawsze	ogólnodostępna	na	stronie	 internetowej	Grupy	pod	adresem	
www.ilpea.com.	

	


