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POLITYKA SRODOWISKOWA 

Kierownictwo i pracownicy dokladaj^ wszelkich staran, aby minimalizowac 
negatywny wplyw na srodowisko wynikaj^cy z dzialalnosci organizacji.. Aby to 
osî gnq̂ c dzialalnosc naszej firmy opiera si^ na systemic zarz^dzania 
srodowiskowego wg normy ISO 14001 i diatego tez, uwzgl^dniaj^c specyfikQ 
naszej firmy postawiiismy sobie nast^puj^ce cele: 

• wprowadzenie dzialan zwi^zanycli z dbatosci^ o srodowisko naturalne, 
• post^powanie zgodnie z prawem ochrony srodowiska i innymi 

uregulowaniami srodowiskowymi, maj^cych zastosowanie wprowadzonej 
dzialalnosci, 

• zapobiegania zanieczyszczeniom, 
• racjonalne wykorzystanie i oszcz^dzanie: wody, energii i pallw, 
• proekologiczna gospodarka odpadami, zapewniaj^ca odpowiednie 

segregowanie, powtorne ich wykorzystanie lub unieszkodliwianie zgodne z 
wymogami prawa ochrony srodowiska; 

• zapobieganie wyst^pieniu awarii srodowiskowycli, 
• zacln^cania dostawcow 1 podwykonawcow, aby uswiadomili sobie swoj^ 

odpowiedzialnosc za srodowisko, wdrazali wlasne programy maj^ce na 
celu jego ochrony i stosowali polityk^ zrownowazonego rozwoju. 

Realizacja polityki odbywa si^ poprzez: 
• zaangazowanie najwyzszego kierownictwa oraz wszystkich zatrudnionych 

w United Packaging S.A., w dzialania na rzecz rozwoju firmy pozostaj^cego 
w zgodzie z zasadami ochrony srodowiska, 

• podejmowanie dzialan dia zapewnienia rownowagi ekologicznej w zuzyciu 
surowcow-stosowanie tektury o podwyzszonej hydrorezystancji oraz 
rozwi^zania technologicznego - Registron w celu ograniczenia zuzycia 
papierow czasie produkcji , 

• doskonalenie procedur oraz stosowanie urz^dzeh maj^cych na celu 
zmniejszenie negatywnego wplywu na srodowisko naturalnego 
(optymalizowanie procesu mycia maszyn po druku eco-drive), 

• szkolenie i aktywizowanie personelu celem poznawania i zmniejszania 
negatywnego wplywu przedsiQbiorstwa na stan srodowiska, 

• dialog i wspolprac^ ze spolecznosci^, wladzami centralnymi i lokalnymi w 
zakresie zagadnieh ochrony srodowiska, 

• wi^czenie instalacji solarnej (podgrzewanie cieplej wody) do ukladu 
odpowiedzialnego za ogrzewanie hali i wytwarzanie pary technologicznej. 

Niniejsza polityka srodowiskowa jest znana oraz akceptowana przez 
wszystkich pracownikow firmy. 

Niniejsza polityka jest dost^pna publicznie. Jest aktualizowana w zaieznosci 
od zachodz^cych zmian zewn^trznych w otoczeniu i wewn 
dostosowywana jest rowniez do wymagan prawnych. 

.organizacji. 

Adres siedziby: United Packaging S.A. 
(dawniej Uniservice Katarzyna Lesnik-Gajewska) 
PL 60-646 Poznan, ul. Urbanowska 9 lokal 3 
NIP 7811877634, REGON 302064325, KRS 0000413525 
S^d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu VIII Wydzia* Gospodarczy KRS 
Kapitat zakladowy 3'000'000,00 zt opiacony w catosci 

Zaktad Produkcji Opakowari w Skarbimierzu 
(Packaging Plant Skarbimierz) 
Strefa Przennyslowa Skarbimierz 
PL 49-318 Skarbimierz-Osiedie 
ul. Opakowaniowa 2 
www.unitedpackaging.pl 
e-mail: office@unitedpackaging.pl 
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