
            

DOŚWIADCZENIE  W  EKOLOGII,  
ZAUFANIE  W  BIZNESIE! 
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Uwzględniając charakter prowadzonej działalności związanej z organizowaniem przedsięwzięć  

z zakresu odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych 

nadrzędnym celem KOP Organizacji Odysku Opakowań i Olejów S.A. jest ograniczanie 

negatywnego wpływu na środowisko wytworzonych odpadów, poprzez systematyczne zwiększanie 

liczby Klientów obsługiwanych w zakresie odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i 

opakowaniowych oraz kształtowanie i zmiana zachowań proekologicznych społeczności w toku 

prowadzonych działań edukacjno-ekologicznych. 

Wyznaczone w Polityce cele osiągamy dzięki aktywnej współpracy z recyklerami i Klientami, 

zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej firmy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą 

się z partnerami biznesowymi. 

 

Zarząd organizacji odzysku zobowiązuje się do:  

 zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania niniejszej polityki,  

 spełniania wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, do których spełnienia 

organizacja się zobowiązała i które dotyczą jej aspektów środowiskowych, 

 do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS oraz zapobiegania 

zanieczyszczeniom, 

 

Dowodem społecznej i środowiskowej troski jest wdrożenie i stosowanie w  organizacji Systemu 

Zarządzania Środowiskowego wg wymagań międzynarodowej normy EN ISO 14001:2004 oraz 

poddanie organizacji dobrowolnemu udziałowi w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie 

EMAS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 

25 listopada 2009r. 

Niniejsza Polityka SZŚ i EMAS została zakomunikowana wszystkim pracownikom pracującym  

w organizacji i w jej imieniu oraz jest publicznie dostępna dla stron zanteresowanych. 
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