
 
 
 

               Polityka Ochrony Środowiska 
WIPASZ S.A 

z siedzibą w Wadągu 9, 10-373 Olsztyn 

 
Spółka Akcyjna WIPASZ deklaruje, że dąży do zaspokajania potrzeb  

klientów i konsumentów w sposób zgodny z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, w trosce o środowisko naturalne oraz 

dobro obecnych i przyszłych pokoleń.                

Kwestię poszanowania środowiska, Spółka traktuje jako jeden z 

priorytetów w swojej działalności, co znalazło wyraz w 

sformułowanych założeniach Polityki Środowiskowej. 

 
DEKLARUJEMY: 

• Wytwarzanie produktów przyjaznych dla środowiska i redukcji ich 

śladu ekologicznego, 

• Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, zmniejszających 

oddziaływanie poszczególnych Zakładów na środowisko, 

• Ciągłe doskonalenie we wszystkich obszarach naszych działań, 

• Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami dotyczącymi ochrony środowiska. 

• Ciągłe angażowanie pracowników na rzecz nieustannej poprawy 

jakości oraz systematycznego podnoszenia ich kompetencji w 

zakresie ochrony środowiska. 

NASZE CELE POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ REALIZUJEMY POPRZEZ: 
• Propagowanie troski o środowisko i rozpowszechnianie dobrych 

praktyk zarówno wśród pracowników, jak i naszych kontrahentów, 

• Stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii 

sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i 

środowiska, 

• Ścisłą współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i 

naszymi partnerami w biznesie, w celu wymiany doświadczeń i 

poprawy aspektów środowiskowych, 

• Doskonalenie technologii i procesów wytwarzania tak, aby były 

one przyjazne środowisku oraz zaspokajały potrzeby  i oczekiwania 

obecnych i przyszłych odbiorców, 



 
 
 

• Ciągłe inwestowanie w coraz to nowocześniejsze urządzenia, z 

nastawieniem na ich energooszczędność i inne  czynniki 

sprzyjające ochronie środowiska, 

• Optymalizacja zużycia surowców i materiałów eksploatacyjnych, 

przeznaczonych do produkcji, 

• Racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej i wody, 

• Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i zapewnienie 

przetwarzania, wykluczającego składowanie na wysypisku, 

• Minimalizacja ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, 

• Ograniczanie wykorzystania środków chemicznych, w zabiegach 

konserwacyjnych i sanitarnych urządzeń produkcyjnych i 

pomieszczeń, 

• Eliminacja ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały 

monitoring maszyn, urządzeń i instalacji, 

• Edukacja pracowników i ich angażowanie do działań 

sprzyjających ochronie środowiska, 

• Kreowanie stałej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami, 

• Przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad z zakresu 

ochrony środowiska. 
 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ochrona środowiska jest w dużej mierze 

uzależniona od technologii, jakie wykorzystujemy. Dlatego dążymy do realizacji 

innowacyjnych celów technologicznych, produktowych i procesowych. 

Jednym z nich jest budowa nowoczesnego obiektu hodowlanego  z częścią 

badawczo-rozwojową. Obiekt wyposażony będzie w instalacje, która pozwoli 

na korzystanie ze źródeł odnawialnej energii. 

 Rozwiązania polegające na wdrożeniu najnowszej generacji procesów 

technologicznych, pozwolą na zmniejszenie oddziaływania na środowisko przy 

codziennym funkcjonowaniu firmy.  

Propagujemy i przekazujemy systemowo pracownikom, informacje na 

temat ochrony środowiska, motywując ich do działań proekologicznych.  

W procesy te włączamy również naszych dostawców i partnerów biznesowych. 

Kadra kierownicza na wszystkich szczeblach zarządzania firmy jest aktywnie 

zaangażowana w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje 

poziom ich realizacji. 

Wierzymy, że nasza dbałość o aspekty środowiskowe ma bezpośrednie 

przełożenie na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa i rozwój 

gospodarczy kraju. 


