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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI I RODOWISKIEM WG
NORMY PN-EN ISO 9001:2000 I PN-EN ISO 14001
„Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane w ramach programu SPO
WKP Działanie 2.1, realizowanego przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsi biorczo ci ze rodków Unii Europejskiej i bud etu Pa stwa.
Program wdra a Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci działaj ca pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w
Ministerstwie Gospodarki”

L.p Działanie

Termin
realizacji

Nakłady

Odpowiedzialny
Sposób pomiaru

CEL: ZMNIEJSZENIE ZU YCIA ZASOBÓW NATURALNYCH
PROGRAM OSZCZ DNO CI ENERGII ELEKTRYCZNEJ O 5% W STOSUNKU
DO ROKU 2005 – ASPEKT ZNACZ CY
1
Ograniczenie o wietlenia
30.04.2006 Bez
Wła ciciel
zewn trznego budynku do minimum
nakładów Sposób pomiaru:
Porównanie kosztów
wymaganego bezpiecze stwem
energii elektrycznej
obiektu
okres do okresu
3

4

5
6

Zastosowanie zasady oszcz dno ci
o wietlenia magazynów oraz
pomieszcze biurowych poprzez
wył czanie o wietlenia w
pomieszczeniach nie u ytkowanych.
Wprowadzenie zasady wygaszania
monitorów komputerowych oraz
wył czania komputerów (tam gdzie
jest to mo liwe ze wzgl dów
technicznych i operacyjnych) w
czasie przerw w u ytkowaniu
sprz tu.
Zakup elektronarz dzi o
zmniejszonym zu yciu energii
elektrycznej
Zastosowanie energooszcz dnych
arówek i wietlówek we wszystkich
pomieszczeniach gdzie takie
rozwi zanie b dzie mo liwe.
Zapewnienie składowania zu ytych
wietlówek wraz z
ewidencjonowaniem i
przekazywaniem do recyklingu
wyspecjalizowanej firmie lub
zapewnienie obsługi przez zakład
usług elektrycznych wraz z odbiorem
zu ytych wietlówek.

30.04.2006 Bez
nakładów

30.04.2006 Bez
nakładów

Wła ciciel

Sposób pomiaru:
Porównanie kosztów
energii elektrycznej
okres do okresu

Pracownicy
administracji
Sposób pomiaru:
Porównanie kosztów
energii elektrycznej
okres do okresu

30.09.2006 30000,00
zł

Własciciel

30.05.2006 2000,00 zł

Wła ciciel
Sposób pomiaru:
Porównanie kosztów
energii elektrycznej
okres do okresu
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7

Opracowanie programu monitoringu 30.06.2006 Bez
realizacji programu oszcz dno ci
nakładów
energii elektrycznej. Raportowanie
kwartalne o wynikach oszcz dno ci
do Wła ciciela Firmy.

Pełnomocnik

CEL: ZMNIEJSZENIE ZU YCIA ZASOBÓW NATURALNYCH

1

2

3

4

5

PROGRAM OSZCZ DNO CI ENERGII CIEPLNEJ O 5% W SEZONIE
GRZEWCZYM 2006/2007 W STOSUNKU DO SEZONU 2005/2006
Ograniczenie zu ycia energii
30.11.2006 Bez
Wła ciciel
cieplnej w siedzibie firmy poprzez
nakładów
Sposób pomiaru:
automatyczne dostosowanie
Porównanie
kosztów
temperatury wn trz do warunków
zu ycia gazu okres
zewn trznych oraz potrzeb
do okresu
u ytkowników.
Ograniczenie zu ycia energii
30.11.2006 Bez
Wła ciciel
cieplnej poprzez zmniejszenie
nakładów
Sposób pomiaru:
temperatury w pomieszczeniach, w
Porównanie kosztów
których pracownicy przebywaj
zu ycia gazu okres
czasowo.
do okresu
Ograniczenie zu ycia energii
Wła ciciel
30.11.2006 Bez
cieplnej poprzez ograniczenie
nakładów
Sposób pomiaru:
temperatury pomieszcze w dni
Porównanie kosztów
wolne od pracy oraz w godzinach
zu ycia gazu okres
nocnych, tam gdzie nie przebywaj
do okresu
pracownicy.
Zapewnienie sprawnego
Praca
2000,00 zł Wła ciciel
funkcjonowania instalacji oraz
bie ca
Sposób pomiaru:
systemu grzewczego poprzez
Porównanie
kosztów
dokonywanie systematycznych
zu ycia gazu okres
przegl dów zgodnie z DTR,
do okresu
konserwacji i wymiany elementów,
mog cych mie wpływ na
pogorszenie sprawno ci systemu.
Opracowanie programu monitoringu 30.12.2006 Bez
Pełnomocnik
wyników działa dotycz cych
nakładów
oszcz dno ci energii cieplnej.
Raportowanie kwartalne o wynikach
działa do Wła ciciela
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CEL: ZMNIEJSZENIE ZU YCIA ZASOBÓW NATURALNYCH
PROGRAM OSZCZ DNO CI O 10% ZUZYCIA PAPIERU I TONERÓW W II
PÓŁROCZU 2006 W STOSUNKU DO II PÓŁROCZA 2005 – ASPEKT ZNACZ CY
1
Wprowadzenie zasady
30.06.2006 500,00 zł
Wła ciciel
archiwowania dokumentów w formie
Pracownicy
elektronicznej.
administracji

2

3

4

1

2

3

Wprowadzanie formatu A5 zamiast
dotychczasowego formatu A4
papieru firmowego w sprawach
niewymagaj cych formatu A4.
Wypracowanie oszcz dno ci
papieru minimum 20 % w stosunku
do stanu obecnego.
Wprowadzenie zasady
wykorzystania zapisanych
jednostronnie dokumentów do
wykonywania brudnopisów

31.07.2006 1000,00 zł

Sposób pomiaru:
Porównanie kosztów
zu ycia papieru oraz
tonerów okres do
okresu

Pracownicy
administracji

Porównanie kosztów
zu ycia papieru oraz
tonerów okres do
okresu

30.06.2006 Bez
nakładów

Opracowanie programu monitoringu 30.07.2006 Bez
oraz monitorowania wyników działa
nakładów
dotycz cych oszcz dno ci zu ycia
papieru oraz tonerów. Raportowanie
kwartalne o wynikach działa do
Pełnomocnika ds. Jako ci i
rodowiska.

Pracownicy
administracji

Porównanie kosztów
zu ycia papieru oraz
tonerów okres do
okresu

Główny
Ksiegowy

CEL: ZMNIEJSZENIE ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO
PROGRAM SEGREGACJI
ODPADÓW PRODUKCYJNYCH I OPAKOWANIOWYCH
Zabezpieczenie warunków do
31.07.2006 2000,00 zł Wła ciciel
segregacji odpadów powstaj cych
opakowaniowych realizacji usług
poprzez zakup i udost pnienie
pracownikom pojemników na terenie
ka dej budowy.
Wprowadzenie zasady segregacji
30.06.2006 Bez
Wszyscy
odpadów usługowych i
nakładów
pracownicy
opakowaniowych we wszystkich
komórkach organizacyjnych firmy
Podpisanie stosownych umów z
30.05.2006 5000,00 zł Wła ciciel
odbiorc odpadów – dotyczy
odpadów produkcyjnych i opakowa
oraz odpadów komunalnych
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Wprowadzenie zasady segregacji
odpadów w pracy firmy
- makulatura
- tworzywa sztuczne
- metale
- materiały niebezpieczne

30.06.2006 Bez
nakładów

Pracownicy

CEL: ZMNIEJSZENIE ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO

1

PROGRAM GOSPODAROWANIA ZU YTYM SPRZ TEM
ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
30.06.2006 Bez
Wła ciciel
Segregacja i przekazywanie do
recyklingu zu ytego w firmie w
nakładów
realizowanych procesach sprz tu
elektronicznego i elektrycznego
sprzedawcy nowego sprz tu

CEL: ZMNIEJSZENIE ODDZIAŁYWANIA NA RODOWISKO
PROGRAM OCHRONY ATMOSFERY POPRZEZ ZMNIEJSZENIE ZU YCIA
PALIWA W II PÓŁROCZU 2006 W PORÓWNANIU Z II PÓŁROCZEM 2005 O 10% ASPEKT ZNACZ CY
30.06.2006 Bez
Pełnomocnik
1
Wprowadzenie zasady dla
nakładów
ds. Jako ci i
wszystkich dostawców materiałów
rodowiska
na poszczególne budowy o
obowi zkowym gaszeniu silników
Brak mo liwo ci
w samochodach oczekuj cych na
pomiaru
rozładunek na budowach
prowadzonych przez firm IWA.
2
Wymiana dwóch dotychczas
30.12.2006 240000,00 Wła ciciel
Porównanie
zł
u ytkowanych samochodów
kosztów
Zakupu
dostawczych na nowe z
paliwa okres do
nowoczesnymi silnikami
okresu
spalinowymi.
CEL: PODNIESIENIE WIADOMO CI EKOLOGICZNEJ PRACOWNIKÓW
1
2

3

PROGRAM EDUKACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA
Opracowanie potrzeb szkoleniowych 31.05.2006 Bez
Pełnomocnik
dla pracowników
nakładów
ds. Jako ci i
rodowiska
Opracowanie planu szkole na 2006 31.05.2006 5000,00 zł Pełnomocnik
rok i lata nast pne załogi oraz kadry
ds. Jako ci i
zarz dzaj cej w zakresie rodowiska
rodowiska
i realizacja szkole .
Umieszczenie informacji o wdro eniu 30.08.2006 5000,00 zł Pełnomocnik
ds. Jako ci i
SZ oraz Polityki rodowiskowej
firmy na stronach www, reklamowych
rodowiska
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folderach i innych materiałach
promocyjnych firmy.

Opracował:

……………………………….

(ACO Consulting W. Rosiak)

Zatwierdził:

…………………………..

(Wła ciciel)
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