
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Świadectwo CP 

Nr 
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Główne produkty: 

(58) 572 02 02 / (58) 572 02 03 

 
Katarzyna Kolmetz, Izabella Kolmetz 

Angelika Piechocka 

 

 Polityką Firmy POLIPACK jest wytwarzanie wyrobów z tworzyw 
sztucznych i świadczenie usług wykonywania nadruków na tych 
wyrobach poprzez: 
• zaangażowanie pracowników i właścicieli 

• ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników 

• doskonalenie procesów produkcyjnych i metod pracy wdrażając 
nowe technologie 

• analizy indywidualnych potrzeb klienta 

• partnerską współpracę z dostawcami i odbiorcami 

• odpowiedzialność i dbałość o wysoką jakość wyrobów 

• ograniczanie i sortowanie odpadów 

• troskę o środowisko naturalne realizując strategię Czystszej 
produkcji 

• terminowość dostaw 

• bezpieczne warunki pracy 

• doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania 

• zapewnienie jakości wyrobu poprzez wprowadzone zasady GMP  

• zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta poprzez:  
o wdrożenie i utrzymanie procesu identyfikacji oraz higieny 
o stosowanie surowców i materiałów spełniających wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa żywności 
o wdrożenie procesu analizy ryzyka 
o kontrolę produktu 

 

▪ Doskonalenie segregacji odpadów poprzez przygotowanie dodatkowych 
miejsc selektywnej zbiórki odpadów, wprowadzenie monitoringu 
segregacji odpadów, informowanie pracowników w ramach szkoleń 
stanowiskowych konieczności i zasadach segregacji odpadów, 

▪ Zakup belownicy –dla zmniejszania objętości odpadów, zmniejszenia 
częstotliwości wywozów, 

▪ Nawrót technologiczny - wykorzystanie przemielonego odpadu, który 
jest pełnowartościowym surowcem, 

▪ Ekoprojektowanie opakowań- projektowanie opakowań z mniejszej 
ilości surowca, dobór materiałów podlegających recyklingowi do 
produkcji opakowań – mniejsza masa opakowania, przy zachowaniu 
tego samego wyglądu i funkcjonalności, 

▪ Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów: 
– wprowadzenie elektronicznych procedur, instrukcji, faktur 
– wprowadzenie elektronicznych audytów wewnętrznych i    
niezgodności, eliminacja wniosków urlopowych  
– wprowadzenie reklamacji online, 

▪  zmiana sposobu dostawy i magazynowania wybranych tworzyw    
sztucznych z jednorazowych big-bagów na transport samochodowymi 
cysternami i przechowywanie w silosach, 

▪ Certyfikat EcoCert i badania opakowań przy pomocy narzędzia 
RecyClass- ocena recyklowalności. 
 
.  

Pełnomocnik CP: 

Właścicieki 

Tel./Fax: 

Internet: www.polipack.com.pl 
 
 

 

Adres: 

Nazwa: 

Opakowania z tworzyw sztucznych 

Główne cele polityki środowiskowej 

 

Wybrane działania prośrodowiskowe 

 

Karta Raportu CP i OP -   PPHU Polipack Sp. J. I. Więckowska i K. Kolmetz 

 

 

Przedsiębiorstwo deklaruje uwzględnianie w swojej polityce zasad 
 „Global Compact” – Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ 

 

 

Kandydat do 
Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 

▪ Montaż czujników ruchu w toaletach, szatniach, na korytarzach dla 
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. 

▪ Odzysk ciepła ze sprężarek, 
▪ Odzysk ciepła z chłodzenia maszyn produkcyjnych, 
▪ Instalacja pompy ciepła, 
▪ Rekuperacja ciepła z hal produkcyjnych – odzysk ciepła z wentylacji, 
▪ Ograniczenie odpadów tworzyw sztucznych / butelki PET/ - 

wyposażenie pracowników w bidony i filtry do oczyszczania wody, 
▪ Zakup wielorazowych torb na zakupy, 
▪ Oświetlenie LED w całej firmie,  
▪ Zakup tworzyw z recyklingu oraz Biotworzyw, 
 

▪  
2022 Montaż czujników ruchu dla zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej. 
2023 Odzysk ciepła ze sprężarek, 
2024 Odzysk ciepła z chłodzenia maszyn produkcyjnych, 
2025 Instalacja pompy ciepła, 
2026 Rekuperacja ciepła z hal produkcyjnych – odzysk ciepła z 

wentylacji, 
2027 Ograniczenie odpadów tworzyw sztucznych / butelki PET/ - 

wyposażenie pracowników w bidony i filtry do oczyszczania wody, 
2028 Zakup wielorazowych torb na zakupy, 
2029 Sukcesywna wymiana oświetlenia na LED, 
2030 Zakup tworzyw z recyklingu oraz Biotworzyw, 
 

ul. Handlowa 21, 84-241 Gościcino 

Wybrane inne działania prospołeczne 

PPHU Polipack Sp. J. I. Więckowska i K. Kolmetz 
 

 

▪ Zbiórki dla potrzebujących, ufundowanie stojaka do zbierania 
plastikowych nakrętek, 

▪  Sprzątanie świata z Polipack 2021- Nordic Walking Ekologicznie, 
zbieraj śmieci i kilometry, 

▪ Opieka rehabilitacyjna, komora hiperbaryczna dla pracowników 
▪ Opieka trenera personalnego dla pracowników, 
▪ Przekazanie bezpłatnych opakowań aptecznych do szpatli w związku z 

COVID-19  
▪ Imprezy integracyjne dla pracowników, 
▪ Fitness promujący prawidłową aktywność i zdrowy styl życia 

pracowników, 
▪ Przyjmowanie wycieczek szkolnych/przyjmowanie praktykantów. 
▪ Promowanie badań związanych z rakiem piersi – wydanie voucherów 

na badania  
▪ Promowanie badań na prostatę – wydanie voucherów na badania 

 



 
Uwagi do karty

Karta Raportu CP i OP - PPHU Polipack Sp. J. I. Więckowska i K. Kolmetz

Wartość produkcji i skumulowane efekty ekonomiczne

Ocena dematerializacji produkcji: Wskaźniki Intensyfikacji Czystszej Produkcji (WICP)

Ocena stopnia recyrkulacji odpadów (odzysk wewnętrzny i zewnętrzny)
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Skumulowane efekty
ekonomiczne wynikające
ze stosowania strategii CP
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Zużycie zasobów i energii

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

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

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

WICP(Odpady)
[% / % prod. *100%]

WICP(Ścieki)
[% / % prod. *100%]

WICP(Emisje gazowe bez CO2) [% /
% prod. *100%]

WICP(Emisja CO2)
[% / % prod. *100%]

WICP(Emisja pyłu)
[% / % prod. *100%]
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Odzysk odpadów z własnych procesów
(odzyskane do wytworzonych) [%]

Odzysk odpadów pochodzą-
cych z zewnątrz (pozyskane do
wytworzonych) [%]

Całkowity odzysk (jeśli brak danych w
rozbiciu na odzysk wewn. i zewn.) [%]

W okresie objętym raportem produkcja rośnie. Rosną, ale w mniejszym stopniu niż produkcja oddziaływania środowiskowe (zużycie energii elektrycznej, emisje do atmosfery, ilość 
wytworzonych odpadów). Znaczna ilość odpadów przekazanych do odzysku w 2021 r. jest wynikiem przekazania odpadów składowanych w latach ubiegłych (składowano je ze względu 
na brak odbiorcy -  odpady gilz z folii do owijarek i foliarek).  


