Polityka
Środowiskowa

Wydanie II, Kamienna Góra, 1. grudnia 2017 r.

Wprowadzenie:
Niniejsza Polityka będzie stosowana w spółce Świat Lnu Sp. z o.o.
w Kamiennej Górze.

Kierownictwo Spółki jest świadome wpływu, jaki wywiera na środowisko
naturalne, stąd zapewnia wysoką jakość realizowanych usług z jednoczesnym
poszanowaniem środowiska naturalnego. Zobowiązuje się do ustanawiania i
utrzymywania wysokich standardów w zakresie zabezpieczenia środowiska
zgodnych z obowiązującą litera prawa, traktując ochronę środowiska jako ważny
element swojej działalności, która znacząco wpływa na jej rozwój oraz umacnia
zaufanie do Spółki wszystkich zainteresowanych stron.
Kierownictwo wyznaczyło cele strategiczne:
▪ Spełnianie wymagań prawa w obszarze ochrony środowiska;
▪ Zmniejszanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na
środowisko naturalne poprzez zapobieganie oraz redukowanie ilości
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, gleb i wód gruntowych;
▪ Racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody;
▪ Odpowiednie gospodarowanie odpadami powstającymi w trakcie
procesów ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania ich do
recyklingu lub dalszego ich unieszkodliwiania.
Cele te mają być osiągane poprzez:
▪ Przestrzeganie wszelkich obowiązujących wymagań prawnych w zakresie
ochrony środowiska;
▪ Analizę i ocenę wpływu działań i procesów operacyjnych Spółki na
środowisko;
▪ Zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie
negatywnego oddziaływania Spółki na środowisko;
▪ Dobór odpowiednich materiałów, sprzętu oraz technologii w możliwie
największym stopniu przyjaznych środowisku;
▪ Uwzględnianie na etapie podejmowania decyzji szkodliwego wpływu
przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanie odpowiednich działań
zapobiegawczych jego zanieczyszczeniu;
▪ Ograniczenie
wykorzystania
mediów
energetycznych
poprzez
racjonalizację zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu;

▪ Stałe
podwyższanie
świadomości
ekologicznej
pracowników,
kształtowanie właściwych postaw zmierzające do poprawy stanu
środowiska naturalnego;
▪ Współpracę z dostawcami i podwykonawcami dbającymi o środowisko
naturalne, popularyzacja zachowań proekologicznych;
▪ Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zarządzania
środowiskowego w tym identyfikacja potencjalnych zagrożeń ze strony
Spółki dla środowiska naturalnego.
Zarząd Spółki zobowiązuje się do przeznaczenia odpowiednich zasobów na
realizację celów środowiskowych, monitorowanie podejmowanych działań
oraz zapewnia, iż niniejsza polityka środowiskowa jest znana, rozumiana i
przestrzegana przez wszystkich pracowników Spółki.
Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych
wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

