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POLITYKA ŚRODOWISKOWA 
Spółka Umicore Poland  Sp. z o.o. wpisując się w wytyczne korporacyjne, uwzględniając 

kontekst organizacji, specyfikę ryzyk i szans, cele organizacji, profil działalności oraz zobowiązania 
dotyczące zgodności prawnej, jest zorientowana na ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania 
Środowiskowego,  w tym na zapewnienie wysokiego poziomu dbałości o środowisko naturalne. 

Deklarujemy minimalizację naszego wpływu na środowisko poprzez odpowiednie zarządzanie 
zmierzające do ciągłej poprawy efektów naszej działalności  i podejmowania stosownych działań  
doskonalących we wszystkich obszarach:

1. Jakości i ilości wytwarzanych ścieków
2. Zużycia wody na cele przemysłowe
3. Emisji zanieczyszczeń do środowiska
4. Wytwarzania odpadów
5. Minimalizacji śladu środowiskowego 

Umicore Poland Sp. z o.o zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, bhp oraz dotrzymywa-

nia korporacyjnych standardów środowiskowych i innych podjętych zobowiązań 
2. Zapobiegania zdarzeniom negatywnie wpływającym na środowisko oraz eliminowania 

zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących ochrony środowiska na etapie planowania 
przedsięwzięcia oraz stosowania rozwiązań proekologicznych respektujących zasady etyki 
biznesowej

3. Stosowania zasady przezorności zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,  
a w przypadku ich wystąpienia odpowiedniego reagowania na zaistniałe sytuacje

4. Ochrony środowiska naturalnego, w ramach naszych procesów poprzez ciągłe doskonale-
nie m.in.  w zakresie minimalizacji ilości oraz jakości wytwarzanych ścieków, racjonalnego 
zużycia energii, ograniczanie ilości odpadów, ograniczenie emisji,  w tym optymalizację 
śladu węglowego

5. Wdrożenia systemu budowania świadomości i poczucia odpowiedzialności pracowników  
w obszarze ochrony środowiska oraz rozwijania ich kompetencji  
i kwalifikacji, celem wspierania idei zrównoważonego rozwoju

6. Ochrony zasobów naturalnych poprzez optymalizację procesów produkcyjnych,  
odzyskiwanie surowców wtórnych oraz stosowanie się do najlepszych dostępnych technik

7. Zapewnienia właściwych zasobów w celu realizacji polityki środowiskowej

Za wypełnianie powyższych zobowiązań odpowiada kierownictwo zakładu Umicore Poland  
w Nysie oraz każdy pracownik poprzez podejmowanie starań w realizowaniu ustalonych celów 
środowiskowych.

Zarząd spółki przekazuje niniejszą politykę wszystkim pracownikom, klientom i Partnerom  
Biznesowym oraz zobowiązuje ich do realizacji postanowień.


