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1. Obiective principale 

Principalele obiective ale politicii de mediu: 

 

a. Asigurarea, că efectele activităţii de mediu a Grupului Atlas sunt complet controlate și 

îmbunătăţite în mod continuu, luând în considerare eficiența economică. 

b. Asigurarea faptului că, aspectele de mediu sunt luate în considerare încă de la etapa de 

proiectare a produsului. 

c. Asigurarea respectării cerințelor legale ale legislației naționale relevante și alte cerințe 

pentru a îndeplini acest angajament la care s-au angajat societățile din Grupul Atlas și 

care se referă la aspectele de mediul legate de activitatea acestor societăți. 

d. Asigurarea unei gestionări raționale a materiilor prime și a energiei. 

e. Prevenirea poluării și îmbunătățirea continuă a sistemului de management de mediu.  

f. Atingerea sinergiei în activitățile de afaceri. 

Obiectivele specifice stabilite pentru politica de mediu pentru un anumit an calendaristic și 

soluţionarea lor trimestrială este publicată pe site-ul de intranet http://polityki.atlas.com.pl 

 

2. Organizarea și responsabilitatea 

 

a. Pentru punerea în aplicare a Politicii de Mediu în cadrul Grupului Atlas este responsabil 

Președintele Consiliului de Conducere Atlas Sp. z o.o. 

 

b. Preşedintele Consiliului de Administrație Atlas sp. z o.o., îl face responsabil pe 

Directorul de Calitate și Mediu Dolina Nidy Sp. z o.o. pentru coordonarea activităților 

legate de implementarea corectă a Politicii de Mediu în Grupul Atlas. 

 

c. Celelalte societăți din cadrul Grupului Atlas desemnează persoane care să coopereze 

cu Directorul de Calitate și Mediu Dolina Nidy Sp. z o.o. Aceste persoane sunt 
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responsabile de coordonarea aspectelor legate de punerea în aplicare a Politicii de 

Mediu a societăţii respective. Aceste persoane își păstrează subordonarea 

organizațională de până acum. 

 

d. Pentru punerea în aplicare a cerințelor privind protecția mediului și optimizarea 

proceselor în acest domeniu sunt responsabili toți angajații societăților în măsura 

competenţelor și sarcinilor lor. 

 

 

3. Metodele de realizare 

 

Cu scopul de implementare a Politicii de Mediu au fost întreprinse următoarele acţiuni  

și au fost repartizate următoarele responsabilităţi: 

 

a. De coordonarea curentă a activităţilor legate de punerea în aplicare a Politicii de 

Mediu în cadrul Grupului Atlas,  din partea Preşedintelui Consiliului de Administrație se 

ocupă Directorul de Calitate și Mediu Dolina Nidy Sp. z o.o. Sarcinile directorului de 

Calitate și Mediu  Dolina Nidy Sp. z o.o. în acest domeniu includ: 

 

 monitorizarea indicatorilor de mediu selectaţi în anumite perioade de timp și 

lansarea acţiunilor corective adecvate, de prevenire sau ameliorare, 

 

 coordonarea activităților legate de punerea în aplicare a celor mai bune practici în 

domeniul managementului de mediu în Grupul Atlas, 

 

 coordonarea activităților legate de programul de audit intern, precum și dezvoltarea 

competențelor auditorilor,  
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 coordonarea supravegherii documentației referitoare la punerea în aplicare a 

acestei Politici,   

 

 coordonarea comunicării interne și externe în domeniul Sistemului de Management 

al Mediului, 

 

 organizarea unor reuniuni periodice ale persoanelor responsabile pentru activităţile 

legate de punerea în aplicare a Politicii de Mediu în societăţi individuale, având ca 

scop schimbul de informații curente și dezvoltarea unor orientări comune de 

perfecționare, 

 

 pregătirea datelor de intrare pentru revizuirea Sistemului de Management Integrat. 

 

 

b. Directorul de Calitate și Mediu Dolina Nidy Sp. z o.o. este responsabil de pregătirea 

pentru Consiliului de Administrație al Atlas sp. z o.o. a unor rapoarte periodice de 

implementare a Politicii de Mediu în Grupul Atlas. 

 

4. Verificarea și evaluarea activităţilor 

 

Activităţile de verificare și evaluare vor fi efectuate pe baza: 

a. unui set de indicatori (KPI), prezentat în Anexa 1 la această Politică, 

b. monitorizarea și evaluarea conformității cu cerințele prevăzute de legislație,  

c. rezultatelor auditurilor interne, 

d. rezultatelor controalelor efectuate de către organele administraţiei de stat, precum și 

rezultatele auditurilor efectuate de terți (audituri de certificare și audituri la solicitarea 

partenerilor de afaceri). 


