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W trosce o otaczające nas środowisko naturalne

prowadzimy działalność i rozwój przedsiębiorstwa

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z

zastosowaniem najlepszych rozwiązań mających na

celu ochronę środowiska. Grupa Alumetal kładzie duży

nacisk na budowanie świadomości wśród wszystkich

pracowników w obszarze wpływu prowadzonej

działalności na środowisko naturalne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteśmy świadomi, że działalność Grupy Alumetal ma

wpływ na środowisko naturalne, dlatego też

inwestujemy w najlepsze rozwiązania mające na celu

ochronę otoczenia. Dążymy to tego, aby pozytywnie

współdziałać w ramach ochrony środowiska z naszymi

pracownikami oraz ich rodzinami i ze społecznością

lokalną. Kładziemy nacisk na właściwe szkolenie i

podnoszenie wiedzy Kierownictwa w zakresie

podejmowanych przez Grupę Alumetal działań dla

ochrony środowiska. Angażujemy naszych

pracowników poprzez praktyczne i aktywne działanie

na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

WYMAGANIA PRAWNE

Grupa Alumetal spełnia wszystkie wymogi prawne

związane z prowadzoną działalnością i na bieżąco

monitoruje zachodzące zmiany, dopasowując

istniejące, wewnętrzne procedury i instrukcje do

aktualnie obowiązujących przepisów.

NIEUSTANNE UDOSKONALANIE

Grupa Alumetal dąży do ciągłego doskonalenia

systemów związanych z ochroną środowiska

naturalnego. Proces ciągłej poprawy dotyczy zarówno

naszej organizacji jak i wszystkich partnerów

biznesowych, których funkcjonowanie może mieć

wpływ na środowisko naturalne.

SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Grupa Alumetal prowadzi systematyczne szkolenia dla

pracowników, firm zewnętrznych, które obejmują m.in.

poniższe zagadnienia:

➢ segregację odpadów,

➢ racjonalne korzystanie z mediów,

➢ minimalizowanie wykorzystania mieszanin oraz

substancji chemicznych,

➢ zasady postępowania w przypadku awarii.
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KOMUNIKACJA

Transparentność i otwartość w działaniu z

interesariuszami jest dla nas ważnym elementem

kształtowania właściwego podejścia do zagadnień

ochrony środowiska. Dbamy, aby odpowiednie

informacje w ramach działań związanych z ochroną

środowiska były kierowane do osób zainteresowanych.

DOSTAWCY/ODBIORCY

Oczekujemy od naszych Dostawców/Odbiorców

ciągłej poprawy ich wewnętrznych procesów w celu

zapewniania bezpiecznego gospodarowania tymi

materiałami, które mają wpływ na środowisko

naturalne.

Dostawca/Odbiorca ma obowiązek zapewnić, że

wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe są na

bieżąco utrzymywane, a ich funkcjonowanie i wymogi

dotyczące sprawozdawczości są na bieżąco

realizowane.

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

Działalność Grupy Alumetal wywiera wpływ na

środowisko naturalne. W ramach ochrony środowiska

prowadzimy szereg działań w tym m.in. inwestujemy w

infrastrukturę technologiczną, która ma wyższą

skuteczność energetyczną oraz zgodność z

wymaganiami BAT, sadzimy drzewa, utrzymujemy stały

kontakt z lokalnymi społecznościami oraz

podejmujemy inne dodatkowe aktywności w tym

obszarze.

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH I PYŁÓW ORAZ

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Poprzez realizację inwestycji i dodatkowe działania

wewnętrzne chcemy dążyć do obniżenia emisji gazów

cieplarnianych oraz do poprawy efektywności

energetycznej. Dodatkowo chcemy pozyskiwać

energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Grupa

Alumetal na bieżąco monitoruje i analizuje zużycie

mediów w celu ich systematycznego ograniczania.
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NAGŁE ZDARZENIA, AWARIE

W przypadku wystąpienia zdarzeń nagłych np. awarii

Grupa Alumetal niezwłocznie reaguje w celu

przeprowadzenia analizy zdarzenia, zrozumienia

przyczyn źródłowych oraz wprowadzenia

adekwatnych działań korygujących zgodnie z

wewnętrznymi procedurami.

ŁAŃCUCH DOSTAW

Ambicją Grupy Alumetal jest promowanie dobrych

praktyk związanych z ochroną środowiska wśród

wszystkich uczestników naszego łańcucha dostaw.

Zobowiązujemy się do zapewniania zgodności z

aktualnymi normami i wymogami w zakresie ochrony

środowiska oraz propagowania takiego podejścia

wśród naszych dostawców, odbiorców oraz

podwykonawców.

POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI ORAZ

SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI

Grupa Alumetal prowadzi kontrolę wszystkich

surowców kupowanych, przekazywanych oraz

odsprzedawanych. Działamy zgodnie z wewnętrznymi

procedurami w ramach postępowania z materiałami

niebezpiecznymi na terenie wszystkich zakładów

produkcyjnych Grupy. Grupa Alumetal określiła zasady

oraz obowiązki, które należy realizować w celu

spełnienia wymagań na mocy art. 31 rozporządzenia

REACH (wymagania odnoszące się do kart

charakterystyki) i załącznika II do rozporządzenia

REACH.
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