
 

 

Profil środowiskowy Linaset, a.s. 

 

Profil środowiskowy spółki Linaset a.s. przeznaczony jest do informowania społeczeństwa, partnerów 

handlowych, poddostawców, pracowników spółki oraz pozostałych zainteresowanych stron o działaniach w 

obszarze ochrony środowiska naturalnego. 

Spółka Linaset ma pełną świadomość faktu, że jej działalność wpływa na stan środowiska naturalnego oraz że 

ponosi odpowiedzialność w stosunku do przyszłych generacji. Rozwój społeczeństwa oparty jest dlatego na 

harmonijnym powiązaniu rozwoju ekonomicznego oraz ochrony środowiska naturalnego. Inwestycje 

skierowane są na modernizację istniejących urządzeń oraz na zakup nowych technologii, gwarantujących 

minimalizację zanieczyszczenia. 

Instrumentem stosowania tej odpowiedzialności jest publikowana Polityka IMS; na podstawie tego dokumentu 

zadeklarowane jest dążenie spółki do minimalizowania obciążenia środowiska naturalnego oraz do stwarzania 

warunków jego poprawy zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz innymi. 

W firmie jest wdrożony i kontrolowany system zarządzania środowiskowego: 

- opracowana została dokumentacja obejmująca wymagania systemu oraz procedury jego utrzymania 

- opracowany został i jest regularnie aktualizowany Rejestr aspektów środowiskowych, monitorujący 

istotne aspekty środowiskowe - działania, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko naturalne, tj. 

emisja do atmosfery i wody, zużycie surowców i energii, postępowanie z substancjami chemicznymi 

oraz wyciek substancji szkodliwych, hałas, powstawanie odpadów oraz gospodarki odpadami 

- preferowani są dostawcy usług w obszarze środowiska naturalnego, którzy posiadają certyfikację wg 

normy ČSN ISO 14001 i którzy spełniają kryteria ich wyboru oparte na ich zachowaniach 

środowiskowych; na bieżąco sprawdzane są kwalifikacje takich dostawców 

- opracowane zostały procedury eliminowania lub minimalizowania sytuacji nadzwyczajnych, które 

mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne (przykładowo wyciek substancji 

szkodliwych) 

- zapewnione są regularne ćwiczenia oraz szkolenia pracowników w obszarze ochrony środowiska 

naturalnego 

Polityka IMS wspierana jest przez konkretne cele zdefiniowane dla określonych okresów, które mają przyczynić 

się do obniżenia negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Dla okresu przyszłego 

spółka podjęła następujące postanowienia: 

1. Obniżenie stosunku sortowanych odpadów komunalnych do całkowitej ilości składowanych odpadu 

2. Obniżenie ilości odpadów komunalnych wyprodukowanych w miejscowości Budišov o 6,5% 

3. Obniżenie ilości emisji substancji zanieczyszczających odprowadzanych do atmosfery 

4. Wykorzystanie programów opartych na dotacjach dla poprawy gospodarki energią 

Cele te wspierane są przez programy dla ich osiągnięcia. Realizacja tych celów jest na bieżąco monitorowana i 

każdego roku dokonywana jest ocena stopnia ich osiągnięcia. System podlega ciągłej kontroli i utrzymywana 

jest wiedza pracowników na temat konieczności i procedur ochrony środowiska naturalnego. 

Kierownictwo spółki utożsamia się w pełni z zasadami ujętymi w przedkładanym Profilu środowiskowym i 

zobowiązuje się do ciągłego stwarzania warunków oraz zapewniania niezbędnych środków dla systematycznego 

osiągania celów. Wyniki audytów wewnętrznych, analiz oraz ustalenia z audytów certyfikacyjnych są na 

bieżąco omawiane w kierownictwie spółki z celem stałej poprawy zachowań środowiskowych. 

  



 

 
Produkcja odpadów składowanych w stosunku do przychodów w latach 2010-2017 w tonach 

 

 
 

 

 
Udział odpadów odpowiednio do sposobu ich zagospodarowania w roku 2017 

 
recyklovaný odpad = odpady poddawane recyklingowi 

skládkový odpad = odpady składowane 

 

 

 
Struktura odpadów składowanych w roku 2017 

 
technické plasty – termosety = techniczne tworzywa sztuczne – kompozyty 

komunální odpad = odpady komunalne 
škvára ze spalování uhlí = żużel ze spalania węgla 

nebezpečný odpad = odpady niebezpieczne 
varné sklo = szkło wytrzymałe na działanie wysokiej temperatury 

stavební odpad = odpady budowlane 

 

  



 
Ilość odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 pracownika w roku 2017 w kg 

 

 
 

 
W Budišově nad Budišovkou dnia 18.1.2018. 


