POLITYKA ŚRODOWISKOWA
Trefl S.A. swoją działalność produkcyjną i biznesową opiera na zasadzie polityki zrównoważonego
rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy maksymalizacją zysku i
spełnieniem oczekiwań Klientów, a dbałością o środowisko przyrodnicze. Głównym obszarem działalności
jest projektowanie, produkcja i sprzedaż puzzli, gier planszowych, towarzyskich, układanek edukacyjnych i
zestawów kreatywnych, jak również świadczenie usług poligraficznych, introligatorskich.
Puzzle, gry, są fundamentem naszego biznesu. Chcemy, by nasze wszystkie ciekawe i bezpieczne
zabawki dostarczały pomysłów na poznawanie świata, kształtowanie pozytywnych postaw oraz wspólne
spędzanie czasu. Dążymy do zapewnienia firmie stabilnego wzrostu bazując na

innowacyjności

technologicznej, procesowej i produktowej. Staramy się wdrażać innowacyjne, energooszczędne i
przyjazne dla środowiska technologie, jak również, dokonujemy analizy ryzyk biznesowych ograniczając do
minimum występowanie błędów we wszystkich procesach.
Naszą misję realizujemy mając pełną świadomość swojego wpływu na środowisko naturalne i
dlatego we wszystkich swoich działaniach kierujemy się troską o zasoby naturalne oraz odpowiedzialnością
za stan środowiska naturalnego. Nasza troska o środowisko przejawia się na każdym etapie realizacji
projektów, począwszy od zakupów, audytów u Dostawców i Wykonawców, jak również podczas procesu
produkcji.
Trefl S.A. w swojej działalności jako surowiec podstawowy wykorzystuje papier oraz w dużej
ilości tekturę pochodzącą z recyklingu czyli przerobu papieru makulaturowego na tekturę makulaturową,
co oznacza, że jest to produkt odnawialny. Stosowanie tego procesu pomaga oszczędzić energię,
zredukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz ochronić przed wycięciem tysiące drzew. Trefl S.A.
współpracuje z Dostawcami, których koncerny posiadają własne lasy i prowadzą politykę zalesiania
własnym surowcem. Niektórzy z nich, mają również własne oczyszczalnie ścieków i tym samym wspierają
społeczność lokalną.
Polityka środowiskowa Trefl S.A. jest publicznym zobowiązaniem firmy i deklaracją
do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Poprzez jej wprowadzenie zobowiązujemy się do
spełniania obowiązujących przepisów prawnych, a także innych uregulowań środowiskowych mających
zastosowanie w prowadzonej działalności gospodarczej. Naszym priorytetem jest stosowanie najnowszych
pro środowiskowych rozwiązań technologicznych, zapobieganie zanieczyszczeniom powstającym w
procesach produkcyjnych oraz doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na
środowisko.

Politykę Środowiskową realizujemy poprzez:
 prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony
środowiska
 prowadzenie corocznej sprawozdawczości w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska
oraz ponoszenie należnych opłat za korzystanie ze środowiska
 systematyczne minimalizowanie szkodliwego oddziaływania działalności przedsiębiorstwa na
środowisko (postęp technologiczny, potrzeby klientów, oczekiwania społeczne)
 minimalizowanie negatywnego oddziaływania opakowań produktów na środowisko (ograniczanie
masy opakowań do niezbędnego minimum oraz zapewnianie wymaganych poziomów odzysku i
recyklingu opakowań)
 inwestowanie w nowoczesne urządzenia z nastawieniem na ich energooszczędność i inne czynniki
sprzyjające ochronie środowiska
 modernizację parku maszynowego w celu uzyskania optymalnego zużycia surowców i czynników
energetycznych
 segregację odpadów i utylizację ich przez wyspecjalizowane, atestowane firmy
 kreowanie stałej współpracy ze sprawdzonymi Dostawcami, którzy przestrzegają zasad
obowiązujących w Wymaganiach do Dostawców
 zmniejszanie zużycia energii elektrycznej poprzez stosowanie oświetlenia LED
 posiadanie floty samochodowej spełniającej normy EURO 5 i wyższe
 zarządzanie substancjami i mieszaninami chemicznymi
 monitoring i analizę emisji substancji szkodliwych dla środowiska
 kreowanie działalności proekologicznej wśród sprawdzonych Klientów i Dostawców
 wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska
 podnoszenie świadomości ekologicznej Pracowników
Trefl S.A. od kilku lat posiada certyfikat międzynarodowej organizacji promującej odpowiedzialne
gospodarowanie zasobami leśnymi świata – FSC (Forest Stewardship Council).

Ta międzynarodowa

organizacja promuje odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata, pomaga chronić lasy,
siedliska przyrodnicze i gatunki zagrożone. Dba również o lasy jak i o ludzi, którzy w nich pracują i
zamieszkują. Jej misją jest promocja poprawnego przyrodniczo, społecznie korzystnego i opłacalnie
ekonomicznego gospodarowania zasobami leśnymi świata.
Trefl S.A. dokłada również wszelkich starań, aby Pracownicy znali i respektowali zasady polityki
środowiskowej i byli świadomi współodpowiedzialności za jej skuteczne wdrażanie. Promowanie
proekologicznych zasad wśród Pracowników stwarza dodatkową szansę przeniesienia ekologicznych
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zachowań na grunt prywatny w efekcie czego, dalsze rozpowszechnianie idei proekologicznego
postrzegania świata. Zarządzanie środowiskowe, jakiego podejmuje się Trefl S.A., jest konsekwentnym
dążeniem do pro środowiskowego zrównoważonego funkcjonowania w długoterminowej perspektywie.
Trefl S.A. zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w celu
poprawy środowiskowych efektów działalności.
Polityka Środowiskowa jest cały czas uaktualniana i opiera się na rzetelnej analizie oddziaływania firmy
Trefl S.A. na środowisko.
Za Zarząd,
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