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Chemia budowlana: w tym systemy ociepleń, systemy ochrony
mikrobiologicznej, farby, kleje do ceramiki, systemy elewacyjne itp.

Główne cele polityki jakościowo-środowiskowej
▪ Przestrzeganie wymagań prawnych i innych dotyczących jakości
wyrobów oraz ochrony środowiska,
▪ Prowadzenie proekologicznej gospodarki odpadami,
▪ Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń zgodnie z strategią
Czystszej Produkcji,
▪ Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom ekologicznym,
▪ Spełnianie oczekiwań, wymagań i potrzeb klientów,
▪ Dostarczanie klientom wyrobów bezpiecznych i niezawodnych,
▪ Zapewnienie wykwalifikowanej kadry przez systematyczne szkolenie
pracowników w zakresie zagadnień projakościowych
i prośrodowiskowych,
▪ Wdrażanie nowych technik i technologii poprawiających jakość
produkowanych wyrobów z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych
oraz strategii Czystszej Produkcji,
▪ Doskonalenie funkcjonujących procesów zachodzących w firmie,
▪ Efektywne i oszczędne gospodarowania mediami.
Powyższe działania są prowadzone w oparciu o zintegrowany system
zrządzania jakością i środowiskiem zgodny z obowiązującymi
wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Wybrane działania prośrodowiskowe
▪ Zmniejszenie ilości zużywanej wody i wytwarzanych ścieków
technologicznych w procesie mycia pojemników na półfabrykaty,
▪ Instalacja urządzeń oczyszczających z zawiesin i substancji
ropopochodnych wody opadowe spływające z terenu Firmy,
▪ Ograniczenie powstawania substancji ropopochodnych na terenie Firmy
poprzez systematyczny przegląd i naprawy urządzeń transportujących,
▪ Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków,
▪ Wprowadzenie segregacji odpadów u źródła, przekazywanie odpadów
opakowaniowych do odzysku zamiast do unieszkodliwiania,
▪ Zmiana w instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach socjalnych szatni
i umywalni pracowników Działu Produkcji, prowadząca do zmniejszenia
zużycia energii,
▪ Zmiana w elektrycznej instalacji sterowania silnikiem wentylatora w
nagrzewnicy powietrza na paliwo ciekłe,
▪ Zmiana organizacji składowania surowców z opakowań jednorazowych
na silosy, modernizacja instalacji do napełniania silosów
magazynowych,
▪

▪ Zamontowanie kurtyny powietrznej na bramie wjazdowej pomieszczenia
działu produkcji w celu zmniejszenia utraty ciepła,
▪ Podłączenie ogrzewaczy CWU pod instalacje c.o.,
▪ Wdrożenie programu do aktualizacji i rozpowszechniania dokumentacji
w ramach systemu ISO, rezygnacja z obrotu dokumentacją papierową;
▪ Zwiększenie ilości towaru pakowanego na palecie z 1050 kg do 1200kg,
▪ Belowanie wytwarzanych odpadów z papieru i tworzyw sztucznych
w celu ekonomicznego wykorzystania transportu
▪ Rozbudowa gniazda produkcyjnego o dodatkowe urządzenia do
konfekcjonowania produktów w celu wyeliminowania dwufazowego
pakowania baz tynków i farb; po realizacji działania produkty są
bezpośrednio pakowane w opakowania jednostkowe,
▪ Modernizacja istniejących silosów na surowce do produkcji mokrej –
montaż przeciwpyłowego filtra workowego,
▪ Modernizacja silosów magazynowych i układów automatycznego
dozowania dyspersji,
▪ Stopniowa wymiana urządzeń klimatyzacyjnych,
▪ Zmiana technologii oczyszczania ścieków w celu poprawy ich jakości,
▪ Budowa urządzenia do odzysku ciepła z procesu suszenia piasku
(ciepło przekazywane jest do wody obiegowej w układzie centralnego
ogrzewania),
▪ Ograniczenie ilości wprowadzanych opakowań, poprzez zwiększenie
ilości produktu w opakowaniu jednostkowym z 20 kg do 25 kg,
▪ Instalacja kolejnych silosów magazynowych na surowce sypkie
(zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów opakowań).
▪ Wprowadzenie do produktów silikonowych surowców zawierających
kapsułkowane substancje czynne- produkt końcowy nie stwarza
zagrożenia dla środowiska.
▪
▪

Wybrane inne działania prospołeczne

▪ Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla pracowników
naszej Firmy,
▪ udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej: BOLIX partnerem akcji
Gmina z dobrą energią,
▪ Przekazywanie produktów do remontu potrzebującym placówkom:
Fundacja Pomocy dzieciom w Żywcu, Przedszkole w Żywcu, Fundacja
IPIR, Ośrodek Zdrowia w Przecławiu,
▪ Darowizny dla potrzebujących z całej Polski, na cele statusowe dla
Fundacji oraz Stowarzyszeń
▪ opracowanie ECOKART dla produktów BOLIX -poprawa wizerunku
firmy, pozyskanie inwestycji z certyfikacją LEED, BREEAM

Przedsiębiorstwo deklaruje uwzględnianie w swojej polityce zasad
„Global Compact” – Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ
Organizacja wpisana do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Decyzją Kapituły Rejestru, pod numerem 81/2012
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Ocena dematerializacji produkcji: Wskaźniki Intensyfikacji Czystszej Produkcji (WICP)
Zużycie zasobów i energii

160
140

WICP(Zużycie wody)
[% / % prod. *100%]

120

[%]

100
80

WICP(Energia elektryczna)
[% / % prod. *100%]

60

40
20

WICP(Energia cieplna)
[% / % prod. *100%]

0

[%]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zanieczyszczenia
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W roku 2015 wzrost zużycia wody i odprowadzanych ścieków spowodowany był zwiększeniem podaży na produkty, których wyprodukowanie
środowiska.
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Wzrost zużycia zasobów naturalnych / energii elektrycznej, energii cieplnej/ w 2016 r. był wynikiem budowy nowego obiektu, zwiększeniem
technologicznych, wielkości emisji do atmosfery, zużycia energii cieplnej.Podjęte zadania są działaniami wymagającymi sporych nakładów finansowych, a ich efekty
powierzchni użytkowej, a co za tym idzie zwiększeniem wielkości produkcji /praca trzy zmianowa/ oraz wdrażaniem nowych technologii i nowych
ekologiczne
produktów.i ekonomiczne będą możliwe do oszacowania w latach kolejnych.
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nie posiada wartości odniesienia dlatego substancja ta nie jest uwzględniana w

obliczeniach do pozwolenia oraz nie wymagane są jej pomiary. W roku 2016 wielkość tą wyliczono na podstawie wskaźników z KOBIZE, natomiast
na 2017 rok zaplanowane są badania emisji CO2 w celu ujednolicenia metodyki.
Firma świadomie i z pełną odpowiedzialnością podejmuje zadania, które wpływają nie tylko na rozwój firmy, ale również dbają o środowisko m.in.
poprzez przekazanie wszystkich odpadów wytworzonych w toku produkcji w roku sprawozdawczym 2016 do odzysku.

