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KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

5.3.4 Deklaracja polityki środowiskowej
POLITYKA ŚRODOWISKOWA FIRMY
Właściciele Firmy AKWA Zabrze są osobiście zaangażowani w formułowanie polityki środowiskowej Firmy, wyznaczanie
celów, zadań i programów oraz zapewnienie środków niezbędnych do ich realizacji.
NASZĄ MISJĄ jest stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego otaczającego
Firmę.
NASZA WIZJA to bycie Firmą przyjazną dla naturalnego środowiska.
NASZE CELE to:
• Ochrona naturalnego środowiska przed emisja niebezpiecznych zanieczyszczeń,
• ograniczanie zużycia energii i mediów,
• informowanie pracowników o przepisach środowiskowych, które ich dotyczą,
• utrwalenie świadomości pracowników o konieczności spełniania przepisów dot. naturalnego środowiska.
POWYŻSZE CELE OSIĄGAMY PRZEZ:
• Monitorowanie stanu środowiska,
• ciągłe i nieustanne identyfikowanie zagrożeń środowiskowych które mogą wystąpić w związku z wykonywanymi przez
Firmę pracami,
• uświadamianie załodze konieczności dostosowywania się do przepisów środowiskowych,
• zabezpieczenie odpowiednich zasobów zapewniających ochronę zewn. środowiska Firmy,
• systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.
ZAPEWNIAMY ŻE:
Polityka środowiskowa jest znana, zrozumiała i wdrożona oraz, że są zapewnione środki do jej realizacji w warunkach
wewnętrznego środowiska Firmy.
Pracownicy będą przestrzegać przepisów dot. środowiska naturalnego przy wykonywaniu wyrobów
i świadczeniu usług.
REALIZUJĄC POLITYKE ŚRODOWISKOWĄ ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:
• spełniania wymagań ustaw i przepisów prawnych dot. środowiska naturalnego,
• zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń środowiska,
• ograniczania ilości odpadów,
• przeprowadzania przeglądów i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
• racjonalnego wykorzystywania zasobów finansowych, możliwości technicznych i organizacyjnych Spółki
pod kątem likwidacji istniejących zagrożeń dla środowiska,
• organizowania pracy zgodnie z przepisami środowiskowymi,
• opracowywania Instrukcji i Procedur uwzględniających przepisy środowiskowe w części dot. zakresu działania Firmy,
• corocznego wyznaczanie celów, zadań i programów w zakresie środowiska naturalnego
oraz monitorowanie ich realizacji,
• pełnego zaangażowania wszystkich pracowników Firmy w sprawy ochrony naturalnego środowiska.
Główny kierunek Polityki środowiskowej to:
Minimalizacja wpływu procesów Firmy na środowisko naturalne
Powyższą politykę będziemy realizować w oparciu o przestrzeganie podstawowej zasady działania naszej Firmy, że:
„Czyste środowisko naturalne otaczające Firmę jest źródłem ludzkiego zdrowia ”
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