
 

Polityka Środowiskowa 

MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp.k prowadzi usługi w zakresie produkcji tkanin laminowanych. 

Zarząd  określił i przyjął do realizacji niniejszą Politykę Środowiskową wspierającą strategię firmy jako 

odpowiednią w kontekście uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, jak też zrozumienia potrzeb 

i oczekiwań zainteresowanych stron. Polityka MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp.k  obejmuje świadomość 

konieczności ochrony środowiska, wpływu działań na środowisko, funkcjonowania przy zrównoważonym 

rozwoju prowadzonego z myślą o przyszłych pokoleniach. Kierownictwo i pracownicy dokładają wszelkich 

starań, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko wynikający z działalności organizacji. 

Nadrzędnym celem dotyczącym środowiska jest: ciągłe minimalizowanie szkodliwych wpływów naszej 

działalności na środowisko naturalne oraz wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku. 

Dodatkowo   bierzemy po uwagę inne cele jak: 

 obniżanie zużycia i efektywniejsze wykorzystanie zasobów w procesach technologicznych, 

 stosowanie procesów i surowców o mniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko, 

 racjonalne korzystanie z mediów: energia elektryczna, woda, gaz  

 ochrona przed niezamierzonym negatywnym wpływem na lokalne środowisko - awarie, 

 zapewnienie zgodności przez realizację przyjętych zobowiązań 

Dla osiągania wyznaczonych celów zobowiązujemy się do: 

 spełnienia wymagań prawnych dotyczących środowiska oraz innych regulacji i wymagań dotyczących 
firmy, 

 projektowania procesów technologicznych z uwzględnieniem wszystkich elementów 
środowiskowych, 

 eliminowania, o ile jest to możliwe, substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego 
mających znaczący negatywny wpływ na środowisko, 

 efektywniejszego wykorzystania naturalnych zasobów podczas realizacji procesów wytwórczych 
(panele fotowoltaiczne, samochody hybryda, opalanie gazem, docieplanie budynków, automatyzacja 
sterowania zużyciem mediów, oszczędność wody), 

 wdrażania nowych technologii wytwarzania, przez wymianę środków produkcji (maszyny, urządzenia) 
na mniej energochłonne i o większej wydajności, 

 prawidłowego prowadzenia gospodarki wytwarzanymi odpadami, (uwzględniając ich m.in. segregację 
i recykling), zmniejszanie ilości emisji gazów i pyłów, wytwarzanych odpadów, 

 zapewnienia procedury postępowania w przypadku niezamierzonego wystąpienia zdarzenia 
zagrażającego środowisku, 

 zapewniania dostaw materiałów i usług przez dostawców i podwykonawców  świadomych swojej 
odpowiedzialności za środowisko, wdrażających własne programy naprawcze i stosujących politykę 
zrównoważonego rozwoju 

 podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników poprzez szkolenie i aktywizowanie personelu 
celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na stan środowiska, 

 dialog i współpracę ze społecznością, władzami centralnymi i lokalnymi w zakresie zagadnień ochrony 
środowiska. 

Polityka ta jest zakomunikowana, znana wszystkim pracownikom Spółki i przez nich respektowana, jak 

również jest dostępna zainteresowanym stronom na stronie internetowej Spółki. 


