Politika ochrany životního prostředí
RECTICEL vyjadřuje vědomí své zodpovědnosti za výrobu interiérových dílů do automobilů, vyznačující
se snižováním nároků na přírodní zdroje a snižováním negativních vlivů na životní prostředí, a proto se
zavazuje zavést, udržovat a trvale zlepšovat systém řízení ochrany životního prostředí s ohledem na
kontext organizace.
RECTICEL je zodpovědným a komunikativním partnerem občanů a úřadů při zajišťování trvale
udržitelného rozvoje společnosti.
Závazek managementu
Systém EMS:
Udržovat a zlepšovat systém ochrany životního prostředí na úrovni certifikace podle normy ČSN EN ISO
14001. Začlenit požadavky na přiměřenou ochranu životního prostředí do všech procesů tak, aby se péče
o životní prostředí stala běžnou součástí všech činností. Zvážit dopady činnosti ve všech fázích životního
cyklu produktů.
Odpovědné chování:
Trvale dodržovat závazné povinnosti vztahující se k ochraně životního prostředí a související s naší
podnikatelskou činností. Spolupracovat s veřejnoprávními orgány a zájmovými skupinami tak, aby byla
respektována politika regionu, státu a Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí.
Organizace:
Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za stav životního prostředí a vytvářet předpoklady pro šetrné
chování k životnímu prostředí a prosazování tohoto postoje i u dodavatelů.
Prevence a zlepšování:
Trvale ověřovat účinnost ekologicky orientovaného systému řízení společnosti tak, aby výsledkem bylo
snižování negativních dopadů na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu. Snižovat
možné riziko ekologických havárií a minimalizovat negativní dopady vzniklých havarijních situací na životní
prostředí.
Environmentální profil:
Zlepšovat svůj environmentální profil zejména v oblasti produkce odpadů a znečišťování ovzduší, trvale
hledat a využívat efektivně realizovatelné možnosti snižování spotřeby energií, vstupních surovin a
materiálů. Snižovat množství produkovaných odpadů a hledat možnosti jejich materiálového a
energetického využívání.
Rozsah systému:
RECTICEL Interiors CZ s.r.o., Plazy 115, Mladá Boleslav
RAI MOST s.r.o., Havraň 138
Management RECTICEL
se zavazuje vytvářet podmínky pro ochranu životního prostředí, za tímto účelem uvolňovat potřebné
zdroje, a od svých zaměstnanců v tomto očekává plnou podporu.
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