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„W LOGOPLASTE LICZY SIĘ KAŻDA KROPLA WODY”.

OŚWIADCZENIE OGÓLNE

Dla większości z nas woda płynie po odkręceniu kranu, dlatego nie doceniamy jej znaczenia. Jednakże ponad 2 miliardy ludzi 
na świecie nie ma dostępu do czystej wody. Ponadto rośnie zapotrzebowanie na ten płyn, wzrasta jego zanieczyszczenie i 
zmniejszają się zapasy świeżej wody, przez co rosną obawy na całym świecie, że może jej zabraknąć.

Woda jest rzadkim i cennym zasobem, który wymaga ochrony w trybie pilnym.

Działalność Logoplaste nie wymaga zużycia dużej ilości wody, która jest wykorzystywana głównie do chłodzenia w obiegu 
zamkniętym, do sprzątania i do celów osobistych – chcemy jednak monitorować jej zużycie, odpowiedzialnie nim zarządzać i 
podejmować działania w celu zmniejszenia ilości zużywanej przez nas wody, nawet w miejscach, w których jest jej dużo.

Musimy korzystać z wody w sposób mądry i odpowiedzialny w ramach naszej działalności oraz w codziennym życiu.

NASZE CELE

STRATEGIA GOSPODAROWANIA WODĄ W LOGOPLASTE

• Zapewnić bezwzględne przestrzeganie wszystkich przepisów i rozporządzeń 
dotyczących ochrony środowiska – jest to kwestia nie podlegająca dyskusji.

• Zapewnić świadczenie w pełni funkcjonalnych i bezpiecznie zarządzanych usług 
WASH (woda, kanalizacja i higiena) wszystkim pracownikom, wykonawcom i gościom.

• Systematyczne zarządzanie ryzykiem związanym z wodą dla firmy i społeczności 
lokalnych.

• Wzięcie odpowiedzialności za zużycie wody, m.in monitorowanie jej poboru, obniżenie 
zużycia i zwiększenie jego wydajności.

• Monitorowanie i zarządzanie zrzutami wody, a także ich potencjalnym wpływem na 
otaczające środowisko

• W razie możliwości zwiększenie recyklingu i ponowne zużycie wody

• Przy podejmowaniu decyzji o zakupie urządzeń należy traktować efektywność 
gospodarowania wodą jako zadanie priorytetowe;

• Należy wdrażać najlepsze praktyki w zakresie wykorzystania wody i zachowania jej w 
nowych oraz istniejących zakładach produkcyjnych;

• Należy przeprowadzać regularną konserwację urządzeń, aby zapobiegać utracie wody;
• Należy poprzez edukację i szkolenia promować odpowiednie i odpowiedzialne zużycie 

wody;
• Należy zgłaszać incydenty wodne, przeprowadzać dochodzenia i wdrażać odpowiednie 

działania naprawcze;
• Należy dzielić się najlepszymi praktykami, dzięki którym wszyscy możemy uczyć się, jak 

usprawniać nasze działania.

MONITOROWANIE I POMIAR
• Wszystkie zakłady powinny znać ilość wody zużytej na działalność produkcyjną i 

socjalną (dzięki licznikowi). Będziemy prowadzić ewidencję ilości zużytej wody.
• Dążymy do ograniczenia wydobycia i zużycia wody poprzez stałe doskonalenie 

naszych procesów i postęp technologiczny.
• Będziemy regularnie sprawdzać i poddawać audytowi nasze urządzenia, procesy i 

procedury.
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