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POLITYKA ŚRODOWISKOWA 
 
Maik Agencja Reklamowa zajmuje się kompleksowymi usługami w zakresie planowania i produkcji 
reklam. Z naszym profilem działalności łączy się m. in. produkcja liter przestrzennych, kasetonów, 
szyldów i tablic, wyklejanie witryn sklepowych i pojazdów, plakatowanie i serwisowanie urządzeń 
reklamowych, outdoor, wydruki wielkoformatowe z użyciem technologii solwentowej, 
ekosolwentowej i UV. Szerokie zaplecze technologiczne jest podstawą i mocną stroną naszej firmy. 
Świadomi odpowiedzialności i wpływu na środowisko naturalne deklarujemy wdrożenie procedur 
mających na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania. Główne działania sprzyjające 
realizacji przyjętej polityki proekologicznej skupiamy na: 
 

 określeniu i monitorowaniu celów i zadań środowiskowych; 
 efektywnym wykorzystaniu surowców, produktów i zasobów w procesach produkcji urządzeń   

reklamowych i wydruków; 
 wdrożeniu i adaptacji odnawialnych źródeł energii w kwestii oświetlenia i ogrzewania   

pomieszczeń, oświetlenia tablic BB; 
  prawidłowej segregacji odpadów, ich  minimalizacji i optymalnym wykorzystaniu; 
 zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza, emisji pyłów oraz LZO poprzez zastosowanie filtrów 

na wyciągach; 
 stopniowej wymianie floty samochodowej na pojazdy zasilane CNG - bardziej przyjazne dla 

środowiska; 
 wykorzystaniu rozwiązań sprzyjających wstępnemu oczyszczaniu wody używanej w procesie 

produkcyjnym; 
 cyklicznych szkoleniach mających na celu poprawę przestrzegania zasad BHP i ochrony 

środowiska w miejscu pracy, co pozytywnie wpłynie na świadomość pracowników w zakresie 
zagrożeń negatywnie wpływających na środowisko naturalne; 

 poprawie komunikacji z dostawcami i podwykonawcami materiałów, surowców i usług; 
 współpracy i dialogu ze społecznością lokalną poprzez reagowanie na ich opinie i uwagi;  
 motywowaniu Kierownictwa i Pracowników do stosowania działań i zachowań 

proekologicznych w miejscu pracy poprzez akcentowanie ważności, wartości i korzyści z ich 
stosowania. 

 
Jednocześnie zobowiązujemy się do spełniania wszelkich wymagań prawnych i innych związanych z 
ochroną środowiska, ciągłego doskonalenia, zapobiegania zanieczyszczeniom i nieustannego dążenia 
do coraz wyższych standardów. 
 
Polityka została wdrożona, jest stosowana oraz zakomunikowana wszystkim osobom pracującym dla 
lub w imieniu organizacji oraz publicznie dostępna dla zainteresowanych stron. 
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