Zestaw Narzędzi Green Point – szablon celów i zadań
Określ wszystkie potencjalne źródła zanieczyszczeo w twojej działalności gospodarczej. Dokonaj przeglądu ryzyka dla każdego źródła. Uszereguj pod
względem ważności środki zapobiegania zanieczyszczeniom dla zanieczyszczeo o najwyższym ryzyku. Wymieo środki przeciwko zanieczyszczeniom jakie
wdrożyłeś lub zamierzasz wdrożyd.
Cel

Zadanie

Np.
Ograniczyć
odpady do
składowiska
odpadów

Osiągnąd 25%-ową redukcję
w odpadach do składowiska
odpadów poprzez
zorganizowanie zbiórki
odpadów do recyklingu

Wymierny
Jednostka ilościowa do
monitorowania i
pomiaru
Ilościowy dowód na
wykazanie poprawy
Objętośd odpadów
wysłanych na
składowisko odpadów i
objętośd odpadów
wysłanych do
recyklingu.

Osiągalny
Jak ten cel zostanie osiągnięty

Przypisanie
odpowiedzialności
Nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
ten cel

Terminy
Skala czasowa
pokazująca
termin
zakooczenia

Zorganizowad zbiórkę odpadów do
recyklingu. Zapewnid osobne zbiorniki
w warsztacie i wyraźnie oznaczyd
każdy zbiornik pod kątem segregacji
odpadów. Przeszkolid personel w
zakresie, które odpady można
przeznaczyd do recyklingu, a które
muszą byd wysłane na składowisko
odpadów.
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Tekst u dołu strony 1:
GreenPoint: Opracowanie Standardu Kwalifikacji GreenPoint i jego wdrożenie w małych przedsiębiorstwach sektora metalowego.

Niniejszy Projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora i Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za sposób w jaki informacje tu zawarte mogą byd wykorzystane.
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