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Environmentální politika vychází z angažovanosti, znalosti problematiky
a řídících schopností vrcholového vedení, technických pracovníků a
zaměstnanců, kteří mohou ovlivnit životní prostředí v regionu a v sídle
společnosti.
Vytváří všeobecné povědomí o tom, že veškeré činnosti, produkty a služby
mohou vést k zásahům do životního prostředí a proto musí být řízeny odborně
a odpovědně.
ELKO v.d. NOVÝ KNÍN SI UVĚDOMUJE SVŮJ PODÍL NA OVLIVŇOVÁNÍ KVALITY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. NÁSTROJEM TRVALÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V RÁMCI ČINNOSTI DRUŽSTVA JE NORMA ISO 14001, KTERÁ
VYŽADUJE RESPEKTOVÁNÍ NAŘÍZENÍ A TRVALÉ SNAŽENÍ SE O PREVENCI
PŘÍPADŮ ZNEČIŠTĚNÍ, PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PLATNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ
LEGISLATIVY, ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉHO POVĚDOMÍ ZAMĚSTNANCŮ
A MINIMALIZACI VZNIKU ODPADŮ.
Nejvýznamnějšími aspekty jsou:
Emise do ovzduší, emise do pracovního prostředí, nakládání s chemickými
látkami nebezpečnými vodám, spotřeba energií, obaly a elektrozařízení uváděné
na trh a hluk do pracovního prostředí.
LEGISLATIVA A JINÉ ZÁVAZKY
· dodržovat závazky plynoucí z právních předpisů tj. zákonů, nařízení vlády,
vyhlášek ve vztahu k životnímu prostředí včetně jiných závazků:
zainteresované strany, požadavky odběratelů, spoluobčanů
PROVOZ
· monitorovat, prověřovat a kontinuálně zdokonalovat environmentální
systém družstva ve vztahu k životnímu prostředí, omezovat vznik odpadů,
zajišťovat lepší separaci, která podmiňuje možnost recyklace a lepšího
využití a zhodnocení odpadů; dále neznečišťovat ovzduší a usilovat
o odstranění nebo maximální eliminaci negativních vlivů svých činností,
produktů a služeb na životní prostředí
VZDĚLÁVÁNÍ
· pravidelně a cíleně provádět školení zaměstnanců ve vztahu k životnímu
prostředí, s cílem zvýšit environmentální povědomí
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PREVENCE ZNEČIŠŤOVÁNÍ
· udržovat systém environmentálního managementu, jeho účinnost
přezkoumávat interními a externími audity, stanovovat cíle a cílové
hodnoty a realizací cílů snižovat dopady na životní prostředí
VÝVOJ, NOVÉ TECHNOLOGIE
· při vývoji, výrobě nebo zavádění nové technologie minimalizovat negativní
vlivy na životní prostředí
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