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Podstawy Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka 

Grupa Kapitałowa Śnieżka to firmy powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Współpraca polega na wzajemnym 

uzupełnianiu się i korzyściach wynikających z synergicznego działania. Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka 

skupione są na rozszerzaniu działalności na kolejne rynki europejskie i pozaeuropejskie, przy jednoczesnym utrzymaniu 

wiodącej pozycji na rynkach wschodnich, z dominującym znaczeniem rynku polskiego. Grupa zamierza realizować ten cel 

poprzez koncentrację na wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej oraz na budowaniu w nich pozycji 

lidera. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej 

strategii, z uwzględnieniem ich indywidualnego charakteru i lokalnych przewag konkurencyjnych. 

Strategia jakości, środowiska i BHP w Grupie Kapitałowej Śnieżka kładzie nacisk na realizację procesów produkcyjnych 

i technologicznych w oparciu o nowoczesne rozwiązania recepturowe i techniczne, stosowanie wysokiej jakości 

komponentów oraz ścisłą kontrolę poszczególnych szczebli procesów, szczegółowe badania produktu końcowego, 

z uwzględnieniem ochrony zasobów środowiska naturalnego poprzez monitoring zakresu korzystania, oraz stosowaniem 

wysokiego standardu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakładając trwały rozwój naszej firmy, mamy na uwadze 

niezbędny warunek, którym jest zapewnienie Klientom produktów o najwyższej jakości przy uwzględnieniu zmieniających 

się warunków rynkowych i preferencji konsumentów oraz dbałość o środowisko naturalne. 

Celem strategicznym jest ochrona zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie wymagań środowiskowych 

i jakościowych oraz kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników. 

Zagadnienia jakości i ochrony środowiska realizowane są w oparciu o informacje i wskazania zawarte w normach 

międzynarodowych, krajowych i zakładowych oraz według obowiązujących wymagań prawnych, co ma niewątpliwy wpływ 

na poprawę efektywności, minimalizację ryzyka i bardziej zrównoważony sposób prowadzenia działalności. 

Tematyka klimatyczna w tym ryzyka i szanse są regulowane Polityką Klimatyczną.  

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie i systematyzację zobowiązań podejmowanych przez Spółki GK Śnieżka, 

stanowiąc jednolite zobowiązanie oraz wytyczne dla całej GK Śnieżka. 

 

Wartości 

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka deklarują postępowanie zgodne z wartościami firmy:   

• Klient – zrozumienie perspektywy klienta i dostarczenie optymalnych produktów i usług   

• Ludzie – tworzenie kultury zaangażowania i odpowiedzialności poprzez budowanie klimatu współpracy 
i rozwoju w bezpiecznym środowisku pracy   

• Innowacyjność – ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nowych (cyfrowych) rozwiązań i lepszych sposobów 
działania   

• Efektywność biznesowa – standaryzacja działań, racjonalne gospodarowanie zasobami oraz podejmowanie 
decyzji w oparciu o dane i fakty z uwzględnieniem strategicznej perspektywy   
 

 
Prawo krajowe i międzynarodowe 

W Grupie Kapitałowej Śnieżka, przestrzeganie prawa międzynarodowego i krajowego jest niezwykle ważne i stanowi punkt 

wyjścia do wszelkich podejmowanych działań. Stosowanie przepisów prawa międzynarodowego i krajowego jest jednym 

z najistotniejszych warunków dotyczących rozpoznawania, realizacji i zaspokajania indywidualnych potrzeb klienta, 

a implementacja prawa międzynarodowego i przestrzeganie prawa krajowego przy współpracy z dostawcami i partnerami 

biznesowymi jest jednym z naszych podstawowych zobowiązań, dotyczących wszystkich obszarów działalności w tym także 

w obszarze zapewnienia jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 

Zobowiązanie 

W odniesieniu do przyjętych założeń, Spółki GK Śnieżka dążą do zmniejszania oddziaływania fabryki na środowisko 

naturalne. Wymogi środowiskowe realizowane są poprzez ciągły nadzór formalno-prawny i realizację zobowiązań 

określonych w decyzjach środowiskowych. Ponadto w zakresie efektywnego zużycia surowców i energii, normatywną 

emisję zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalną gospodarkę odpadami i opakowaniami, a także poprzez 

stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych. Realizacja nowych 
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inwestycji bazuje na najnowszych dostępnych technologiach. 

Spółki na bieżąco monitorują swój wpływ na środowisko, prowadząc ewidencję obejmującą informacje i dane o zakresie 

korzystania ze środowiska. Monitorują zużycie mediów, emisję zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów i opakowań 

wprowadzanych. 

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe, wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska, 

wypełniając przy tym obowiązki sprawozdawcze, oraz bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, 

transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych oraz 

współuczestniczy w prowadzeniu kampanii edukacyjnych. 

Kluczowym dla Grupy Kapitałowej jest zapewnienie wysokiego poziomu jakości produktu oraz jego zgodności dla 

zaspokojenia potrzeb klientów. Jest to potwierdzane spełnieniem wyspecyfikowanych wymagań oraz posiadaniem 

różnego rodzaju certyfikatów, atestów oraz aprobat. 

Poprzez realizację Polityki Grupa Kapitałowa dąży do umacniania wiodącej pozycji w zakresie jakości wytwarzanych 

produktów oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom, z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 

Działania wdrażające Politykę Jakości, Środowiskową i BHP 

Swoje cele realizujemy poprzez: 

• zmniejszanie szkodliwego wpływu na środowisko, 

• prowadzenie działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym w zakresie ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• promowanie świadomości środowiskowej wśród pracowników, kontrahentów, klientów, społeczności 

lokalnej 

• przeciwdziałanie złym nawykom i uświadamianiu o gospodarczych i ekologicznych skutkach powstawania 

odpadów i zanieczyszczeń oraz korzyściach z ograniczenia ich powstawania, 

• projektowanie wyrobów, tak by zminimalizować ich wpływ na środowisko na możliwie wielu etapach życia 

produktu, 

• stosowanie surowców i komponentów wyłącznie od dostawców kwalifikowanych, stosowanie technologii 

i produkcję wyrobów przyjaznych dla środowiska, 

• kontrolowanie jakości na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego, 

• ciągłe doskonalenie skuteczności systemów kontrolnych, 

• automatyzację procesów produkcyjnych, 

• zapobieganie awariom środowiskowym poprzez stały monitoring aparatury i instalacji, 

• dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• wdrażanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, 

• aktywizację całej załogi w procesy tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,  

• podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia tematyczne lub ogólne,  

• zapewnienie odpowiednich zasobów i środków finansowych do realizacji wytyczonych zamierzeń, 

• aktywny udział wszystkich pracowników Spółki w zakresie organizacji pracy oraz podnoszeniu poziomu 

bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego.  
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Zapewnienie przestrzegania postanowień Polityki 

Wszystkie Spółki należące do Grupy Kapitałowe] Śnieżka zobowiązane są do przestrzegania Polityki Jakości, Środowiskowej 

i BHP. Niniejsza Polityka została wdrożona i jest przestrzegana przez Zarząd, a także wszystkich pracowników Grupy 

Kapitałowej Śnieżka. 

 

Jednostka nadzorująca przestrzeganie polityki 

Jakość i środowisko: Dział Zapewnienia Jakości 

BHP: Dział Bezpieczeństwa Pracy 

 

Wdrożenie 

Spółki zależne GK Śnieżka zobowiązane są do wdrożenia Polityki jakości, środowiska i BHP w swojej codziennej pracy. 
Wszystkie spółki zależne GK Śnieżka zobowiązane są podjąć odpowiednie działania w celu przekazania postanowień 
niniejszej polityki pracownikom. Polityka jakości, środowiska i BHP może być uzupełniana wytycznymi szczegółowymi. 

Dotyczy: Spółek zależnych GK Śnieżka 

Zatwierdzone przez: Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA 

Rodzaj dokumentu: Polityka  

Odniesienie:  

Wersja: 001  

Data zatwierdzenia: 26.09.2022 r.  

FFiL Śnieżka SA okresowo dokonuje przeglądu polityki i wytycznych dot. Jakości, środowiska i BHP w celu zapewnienia ich 
adekwatności i przydatności względem prowadzonej przez naszą Grupę działalności. Zastosowanie w każdym przypadku 
ma najnowsza wersja. 

 

 


