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1. Cele
Podstawowe cele polityki środowiskowej:
a. Zapewnienie, że efekty działalności środowiskowej Grupy Atlas są w pełni
kontrolowane i ciągle doskonalone z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej.
b. Zapewnienie, że zagadnienia ochrony środowiska uwzględniane są na każdym etapie
cyklu życia wyrobu, odpowiednio do specyfiki Grupy ATLAS (działań, wyrobów, usług)
oraz jej kontekstu.
c.

Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi właściwego ustawodawstwa
krajowego oraz z innymi wymaganiami do spełnienia których zobowiązały
się poszczególne spółki Grupy Atlas, a które dotyczą aspektów środowiskowych
związanych z działalnością tych spółek.

d. Zapewnienie racjonalnego gospodarowania surowcami i energią.
e. Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania
środowiskowego.
f.

Osiągnięcie synergii w działaniach biznesowych.

g. Zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom.
Wszyscy pracownicy Grupy ATLAS deklarują zaangażowanie w kierunku pozytywnego
oddziaływania na środowisko naturalne.
Cele szczegółowe ustanowione dla polityki środowiskowej na dany rok kalendarzowy oraz ich
kwartalne rozliczenie publikowane są na portalu IBM Connections

2. Organizacja i odpowiedzialność
a.

Za realizację Polityki Środowiskowej w Grupie Atlas odpowiedzialny jest Prezes Zarządu
Atlas Sp. z o.o.
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b. Prezes Zarządu Atlas Sp. z o.o. czyni odpowiedzialnym Dyrektora ds. Jakości i
Środowiska Dolina Nidy Sp. z o.o. za koordynację działań związanych z właściwą
realizacją Polityki Środowiskowej w Grupie Atlas.
c.

Pozostałe spółki Grupy Atlas wyznaczają osoby do współpracy z Dyrektorem
ds. Jakości i Środowiska Dolina Nidy Sp. z o.o. Osoby te są odpowiedzialne za
koordynację spraw związanych z realizacją Polityki Środowiskowej w danej spółce.
Osoby te zachowają dotychczasową podległość organizacyjną.

d. Za wdrażanie wymagań dotyczących ochrony środowiska i optymalizację procesów
w tym zakresie odpowiadają wszyscy pracownicy spółek w ramach swoich kompetencji
i pełnionych obowiązków.

3. Metody realizacji
W celu realizacji Polityki Środowiskowej podjęte zostają następujące działania
i przydzielone obowiązki:

a.

Bieżącą koordynacją działań związanych z realizacją Polityki Środowiskowej w Grupie
Atlas z ramienia Prezesa Zarządu Atlas Sp. z o.o., zajmuje się Dyrektor ds. Jakości i
Środowiska Dolina Nidy Sp. z o.o. Do zadań Dyrektora ds. Jakości i Środowiska Dolina
Nidy Sp. z o.o. w tym zakresie należy:
• monitorowanie wybranych wskaźników środowiskowych w ustalonych okresach
czasu i wnioskowanie o uruchamianie stosownych działań korygujących i
doskonalących,
• koordynacja działań związanych z wdrażaniem najlepszych praktyk z zakresu
zarządzania środowiskowego w Grupie Atlas,
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• koordynacja działań związanych z programami audytów wewnętrznych oraz
rozwojem kompetencji audytorów,
• koordynacja nadzoru nad dokumentacją związaną z realizacją niniejszej Polityki,
• koordynacja komunikacji wewnętrznej zewnętrznej w zakresie Systemu Zarządzania
Środowiskowego,
• organizacja cyklicznych spotkań osób odpowiedzialnych za koordynację działań
związanych z realizacją Polityki Środowiskowej w poszczególnych spółkach, których
celem będzie bieżąca wymiana informacji oraz wypracowywanie wspólnych celów
i kierunków doskonalenia,
• przygotowanie danych wejściowych na przegląd Zintegrowanego Systemu
Zarządzania.

b. Dyrektor ds. Jakości i Środowiska Dolina Nidy Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za
przygotowywanie dla Zarządu Atlas Sp. z o.o. okresowych sprawozdań z realizacji
Polityki Środowiskowej w Grupie Atlas.

4. Weryfikacja i ocena działań

Weryfikacja i ocena działań będzie prowadzona w oparciu o:
a. zestaw wskaźników (KPI) , przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki,
b. monitorowanie i ocenę spełniania wymagań zawartych w przepisach prawnych,
c. wyniki audytów wewnętrznych,
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d. wyniki z kontroli prowadzonych przez organy administracji państwowej oraz wyniki
audytów strony trzeciej (audyty certyfikujące oraz audyty na zlecenie partnerów
biznesowych).

