Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
„Pol ish Ai rports” State Enterprise
Zarządzenie nr .%54.
z dnia ...4.4.. .12.2017 r.
Prezesa
przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”
w sprawie określenia „Polityki w obszarze Zarządzania Środowiskowego w Przedsiębiorstwie
Państwowym „Porty Lotnicze”.
W celu doskonalenia w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością, Srodowiskowego i BHP zarządzam, co następuje:

Określam „Politykę w obszarze Zarządzania Środowiskowego w Przedsiębiorstwie
Państwowym „Porty Lotnicze”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dyrektorów Pionów, Dyrektorów Biur oraz pozostałe osoby kierujące pracą komórek
organizacyjnych PPL, zobowiązuję do zapoznania podległych pracowników z treścią Polityki,
o której mowa w 1.
Traci moc zarządzenie nr 90 z dnia 16.09.2011 r. Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa
Państwowego „Porty Lotnicze” w sprawie określenia „Polityki w obszarze Zarządzania
Srodowiskowego w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
„Polish Airports” State Enterprise

Polityka w obszarze Zarządzania Środowiskowego
w przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL), zarządzające najwię
kszym
w kraju lotniskiem użytku publicznego
Portem Lotniczym im. F. Chopina
w Warszawie, świadome wpływu prowadzonej działalności na środowisko,
stawia
sobie za cel realizację statutowej działalności na najwyższym
poziomie
z poszanowaniem środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoj
u.
-

Elementem strategii działalności przedsiębiorstwa jest utrzymanie
i ciągłe
doskonalenie Systemu Zarządzania Srodowiskowego zgodnego z normą
ISO
74007 :207 5.
Doskonalimy nasz System Zarządzania Środowiskowego śledząc
postęp
w nauce i technice, dążąc do wykorzystania ich najnowszych zdobyczy
w naszej
działalności biznesowej.
Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregul
owań
środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działal
ności.
Świadomość wpływu PPL na środowisko jest wyznacznikiem naszyc
h działań
mających na celu:
• minimalizację skutków oddziaływania hałasu lotniczego;
• redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym redukcję emisji
gazów cieplarnianych;
• prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej;
• minimalizowanie rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów oraz
prawidłowe ich zagospodarowanie;
• oszczędne zużycie energii elektrycznej.
Propagujemy i przekazujemy pracownikom informacje na temat ochrony środow
iska,
motywując ich do zachowań proekologicznych. W procesy te włączamy
również
naszych dostawców i partnerów biznesowych. Kadra kierownicza PPL na
różnych
szczeblach zarządzania jest aktywnie zaangażowana w realizację strateg
icznych
celów środowiskowych oraz monitoruje stopień ich osiągnięcia.
Zatwierdzam
PREZES
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