
Gąbin, 01-08-2020
Zarząd Fructoplant Sp. z o.o.

Polityka Ochrony Środowiska
Fructoplant Sp. z o.o.

Cel
Fructoplant sp. z o.o. prowadzi aktywną politykę ochrony środowiska w zakresie gospodarowania opakowaniami, odpadami, zasobami 
oraz identyfikuje i eliminuje zagrożenia związane z negatywnym wpływem stosowanych technologii i surowców na środowisko. 
Spełniamy wszystkie, mające zastosowanie do Spółki, przepisy  prawne w dziedzinie środowiska. Nieustannie podnosimy ekologiczną 
świadomość otoczenia poprzez wdrażanie nowych rozwiązań w technologiach produkcyjnych mających pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne komunikując i propagując taką postawę na produktach dostępnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Polityka Ochrony 
Środowiska obejmuje zachowania pracowników, gospodarowanie opakowaniami, surowcami, odpadami, a także współpracę 
z kontrahentami biznesowymi.

Kodeks etyczny dla partnerów biznesowych
Zachęcamy naszych partnerów biznesowych do świadomego stosowania Polityki ochrony środowiska oraz wdrażania rozwiązań mających 
pozytywny wpływ na środowisko. 

Gospodarowanie zasobami
Fructoplant stosuje Retencyjny System gromadzenia wody 
opadowej na potrzeby wytwórczych procesów produkcyjnych.

Magazyny Dyfuzyjne wyposażone w komputery klimatu zastępują 
elektryczne chłodnie freonowe. Lokalne kompostowanie materiału 
organicznego stanowi stały element procesu wytwórczego. 
Stosujemy energooszczędne systemy oświetlenia oraz jednostki 
logistyczne wielokrotnego użytku.

Surowce i materiały
Nasze surowce są pod pełną kontrolą Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Certyfikat Global GAP 
i dokumentacja fitosanitarna potwierdza nasze zaangażowanie 
w kreowanie pozytywnego wpływu na ekologię i ochronę 
środowiska.

Nasze materiały są w większości naturalne lub 
pochodzące/nadające się do recyklingu.

Gospodarowanie odpadami
Fructoplant sp. z o.o. w pełni segreguje odpady, a produkcyjne 
odpady organiczne poddawane są kompostowaniu. Aktywnie 
oceniamy ryzyko związane z chemikaliami i stosujemy regulacje 
REACH. Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia z zakresu 
stosowania ŚOR.

Eliminujemy marnotrawstwo
Nasz System Zarządzania Jakością jest w pełni elektroniczny 
i obejmuje eliminację wszelkiego marnotrawstwa zasobów takich 
jak zapasy, odpady i produkty uboczne. Regularnie kontrolujemy 
przestrzeganie wyżej wymienionych zasad i nadzorujemy 
skuteczność naszego systemu zarządzania ochroną środowiska.

Zachęcamy pracowników do zgłaszania przełożonym uwag 
i usprawnień w celu poprawy naszych działań w zakresie 
oddziaływania na środowisko.

Zobowiązania i postanowienia szczegółowe


