
Polityka środowiskowa  
 
 

1. Wstęp  
 
Teatr Polski w Bielsku-Białej jest instytucją odpowiadającą za kształtowanie gustów, wrażliwości estetycznej  
a także panujących tendencji. W związku ze zmianami klimatycznymi, wprowadzamy w naszej instytucji 
Politykę Środowiskową mającą na celu świadome i odpowiednie wykorzystanie surowców naturalnych.  
 
Jesteśmy świadomi tego, że poprzez naszą działalność statutową wywieramy wpływ na środowisko naturalne  
i chcemy ograniczyć, a w niektórych aspektach zniwelować nasz negatywny wpływ.   

 
2. Zobowiązania  

 
Zobowiązujemy się do przestrzegania poniższych założeń wraz z ich późniejszą walidacją. 
 

a. Ograniczenie zużycia papieru biurowego 
• Zalecany druk dwustronny dla wszystkich pracowników teatru (duplex)  
• Drukowanie na papierze pochodzącym z recyklingu 100%  

 
b. Ograniczenie zużycia papieru na cele promocyjno-marketingowe 

• Drukowanie kalendariów teatralnych na papierze pochodzącym z recyklingu 100% 
• Drukowanie kalendariów teatralnych w jednym kolorze (mniejsze zużycie papieru przy 

kalibracji maszyny drukarskiej) 
• Drukowanie kalendariów w standardowym formacie (mniejsze odpady przy docinaniu do 

formatu)  
• Drukowanie mniejszej ilości plakatów (tylko tyle, ile w danym monecie jest potrzebne, bez 

robienia zapasów)  
• Druk plakatów na papierze z recyklingu (albo na papierze offsetowym)  

 
c. Zmniejszenie zużycia energii 

• Wymiana wszystkich żarówek w korytarzach, ubikacjach, biurach z tradycyjnych  
i świetlówkowych na LEDowe  

• Zamontowanie czujników ruchu w ubikacjach teatralnych (automatyczne wyłączanie 
światła).  

• Konieczność wyłączania komputerów i drukarek przez pracowników teatru w momencie, 
gdy z nich nie korzystają (wyłączania, a nie przechodzenia w stan czuwania).  
 

d. Stop dla jednorazowych opakowań plastikowych 
• Zakaz plastikowych opakowań typu kubeczki  
• Zakaz zakupu wody mineralnej w butelkach plastikowych (jeżeli potrzebna jest woda inna 

niż z dystrybutora np. gazowana, zakup tylko wody w szklanych butelkach – najlepiej 
zwrotnych). 
 

e. Segregacja śmieci – wszystkie śmieci na terenie teatru będą podlegały segregacji. 
 

f. Zakaz korzystania z baterii – wszystkie baterie zastąpione akumulatorami wielokrotnego ładowania  
 

g. Ekologiczny papier toaletowy (korzystanie z papieru toaletowego pochodzącego z recyklingu)  
 

 
3. Podsumowanie 

 
Pragniemy rozwijać naszą Politykę środowiskową w przyszłości. Powyższe zobowiązania zostały już  
w większości wdrożone, pozostałe wdrożymy do końca sezonu teatralnego 2019/2020.  
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