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Niepruszewo, 18 stycznia 2011 

 

 
 

Firma Kreis Pack Spółka z o.o. z siedzib ą przy ulicy Le śnej 22, w Niepruszewie (64-320) 
będąca producentem naczy ń, opakowa ń i sztu ćców jednorazowych z tworzyw sztucznych 
składa niniejszym nast ępujące oświadczenia: 
 
 

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła 
 

Kreis Pack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepruszewie, przy ulicy 
Leśnej 22, 64-320, PL, oświadcza, iż celem produkcji jest dbałość o to aby w obrocie znajdowały się 
tylko produkty bezpieczne dla zdrowia, życia i środowiska.  

Cel ten realizowany jest m.in. poprzez rozliczne działania zmierzające do zapobiegania 
powstawaniu odpadów u źródła. 

 
Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczeniu ich ilości w Kreis 

Pack Sp. z o.o. polegają między innymi na: 
o Optymalnym zaprojektowaniu procesów produkcyjnych 
o Przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych 
o Optymalizacji zużycia surowców 
o Stosowanie recyklingu materiałowego na terenie zakładu: zużywanie odpadu             

z procesu termoformowania w procesie wtrysku 
o Unowocześnianiu maszyn i urządzeń i nadzór nad infrastrukturą 
o Analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod 

kątem ograniczenia ilości odpadów 
o Selektywnym zbieraniu, magazynowaniu i segregacji odpadów na terenie zakładu 
o Kontrolowaniu ilości i rodzaju powstających odpadów 
o Wyeliminowanie źródeł wycieku 
o Wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 
o Edukacji pracowników 
 
 
 
 

 
2. Ograniczenie zawarto ści niebezpiecznych i szczególnie szkodliwych dla 

środowiska  substancji w ka żdym elemencie opakowania 
 

 
Kreis Pack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepruszewie, przy ulicy 

Leśnej 22, 64-320, PL, oświadcza, iż ogranicza zawarto ści niebezpiecznych i szczególnie 
szkodliwych dla środowiska  substancji w ka żdym elemencie opakowania . 

 
Już na etapie prac projektowych nad nowym produktem zwracamy szczególną uwagę na: 
 

o Optymalizację parametrów projektowanego wyrobu: masa, objętość, gęstość są tak 
dobrane aby spełniały wymagania i oczekiwana klienta ale i wymagania ochrony 
środowiska i innych przepisów prawa 
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o Zastosowanie surowców i materiałów opakowaniowych tylko kwalifikowanych 
dostawców spełniających kryteria dotyczące składu pod katem nie stosowania 
substancji niebezpiecznych dla środowiska (w tym metali ciężkich);  

o Eliminowanie lub minimalizowanie użycia w procesie produkcyjnym substancji 
niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym symbolem N określonych w ustawie z 
dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (DZ.U nr.11 
poz. 84 z późn. zmianami) 

o Zminimalizowanie odpadu produkcyjnego przez odpowiednie zastosowanie 
surowców (grubość i szerokość folii), maszyn i urządzeń (odpowiednie formy)  

o Zoptymalizowanie masy i objętości opakowań składających się na cały system 
pakowania określonego towaru 

o Recykling materiałowy 
 
 
 

3. Wielokrotny u żytek produktów i przydatno ść do recyklingu 
 

 
Kreis Pack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepruszewie, przy ulicy 

Leśnej 22, 64-320, PL, oświadcza: 
 

o produkowane wyroby (opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych) nie są 
przydatne do wielokrotnego użytku; 

o produkowane wyroby posiadają przydatność do recyklingu (poprzez zastosowanie 
segregacji przez ostatecznego użytkownika) 

o podczas produkcji wykorzystuje się recykling materiałowy: odpad z procesu 
termoformowania wykorzystuje się w procesach wtrysku. 

 
 
 

               Kreis Pack Sp. z o.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


