
 

 
 

 

 

Drodzy Państwo,  
 
FAKRO od lat dba o środowisko naturalne i wspiera proekologiczne rozwiązania. Tym samym 
komunikujemy, że nasze zobowiązania są nie tylko formalnym wypełnieniem systemu 
zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy EN ISO 14001:2015, ale ważną 
częścią naszej filozofii – określonej mianem GO GREEN.  
 
Zielony kolor, zawarty w logo FAKRO towarzyszy nam od samego początku powstania firmy,  
a kojarzona z nim ekologia to aspekt, który przenika każdy etap naszego rozwoju. Wszystko co 
robimy jest zawsze z myślą o lepszej przyszłości naszych dzieci. Taka jest właśnie filozofia GO 
GREEN w firmie FAKRO. Projektujemy, planujemy i produkujemy z dbałością o środowisko 
naturalne. Oferowanie ekologicznych i energooszczędnych produktów jest wpisane w DNA 
naszej firmy. Zapewniamy, że każdemu procesowi, każdemu działaniu i każdej naszej decyzji 
zawsze towarzyszy troska o komfort i zdrowe życie przyszłych pokoleń. Wszystkie te działania 
zamknęliśmy w tej jednej, ważnej filozofii GO GREEN. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ FAKRO.  
 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA FAKRO 
 
Firma FAKRO specjalizująca się w produkcji i sprzedaży okien dachowych, schodów strychowych 
i innych produktów zapewniających komfort mieszkania, należy do czołówki najbardziej 
innowacyjnych firm w branży budowlanej. Od początku swojej działalności firma kładzie 
szczególny nacisk nie tylko na rozwój i jakość produktów, ale również na proekologiczne 
rozwiązania. 
  
Mając świadomość wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne podejmujemy 
działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom oddziaływania na otoczenie.  
 
Jednocześnie zobowiązujemy się do: 
 

 ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zużycia wody i energii, 

 ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody powstających w procesach 

technologicznych oraz transporcie, 

 ciągłego doskonalenia, 

 spełniania wymagań prawnych dotyczących środowiska oraz innych regulacji 

i wymagań dotyczących firmy, 

 prowadzenia bieżących działań, wynikających z określonych aspektów środowiskowych, 

 promowania świadomości ekologicznej wśród pracowników. 

 

 

 

 

 

 



Powyższe zobowiązania wdrażane są w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnego 
z wymaganiami normy EN ISO 14001:2015 i wypełniane będą poprzez: 

 

 ustanowienie celów i zadań środowiskowych, 

 gromadzenie, segregację i w miarę możliwości ponowne użycie odpadów, bądź 

przekazanie ich do uprawnionych odbiorców, 

 modernizację procesów i urządzeń oraz inwestycje mające na celu ograniczenie 

ujemnych wpływów na środowisko, 

 projektowanie wyrobów w sposób umożliwiający minimalizację ich wpływu na 

środowisko na poszczególnych etapach ich życia, 

 opracowanie procedur postępowania na wypadek awarii zagrażającej skażeniu 

środowiska, 

 monitorowanie kluczowych charakterystyk mających wpływ na środowisko, 

 racjonalne wykorzystywanie surowców, energii elektrycznej i cieplnej, paliw oraz wody, 

 systematyczne przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, 

 przestrzeganie wymagań prawnych i innych wytycznych z zakresu ochrony środowiska, 

 wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (jak np. uprawa wierzby energetycznej, 

instalacja paneli fotowoltaicznych), 

 zapewnienie środków do realizacji celów środowiskowych. 

 

Zapewniamy, że niniejsza Polityka środowiskowa jest zrozumiała, wdrażana, 
zakomunikowana pracownikom oraz publicznie dostępna dla zainteresowanych stron. 
Zarząd Spółki deklaruje zaangażowanie w realizację Polityki środowiskowej. 
 
 
Zarząd FAKRO 
 
 

 

 


