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POLITYKA ŚRODOWISKOWA 

ALPHA TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa świadczy usługi 
produkcyjne na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, głównie w branży motoryzacyjnej, budowlanej, 
elektrotechnicznej, oraz w przemyśle tekstylnym. 

Prowadzimy swoją działalność stosując zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, polegającą na 
świadomych i odpowiednio ukształtowanych relacjach pomiędzy wzrostem ekonomicznym, dbałością 
o środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. 

Mając świadomość wpływu naszej aktywności na środowisko naturalne działamy w sposób dla niego 
przyjazny, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom 
oddziaływania na środowisko. 

Podejmujemy również starania mające na celu zahamowanie potencjalnie negatywnego wpływu 
wywieranego przez jakikolwiek aspekt naszej działalności na środowisko naturalne. 

Świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności zobowiązujemy się do: 

 systematycznego podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników; 

 przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie 
w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej; 

 zapobiegania zanieczyszczeniom środowiskowym, w tym zmniejszanie ilości odpadów 
produkcyjnych; 

 realizacji odpowiedniej, selekcyjnej gospodarki odpadami; 

 optymalizacji zużycia surowców przeznaczonych do produkcji oraz materiałów eksploatacyjnych;  

 eliminacji ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring instalacji oraz maszyn 
i urządzeń,  

 racjonalnego użytkowania wszystkich źródeł energii, 

 kreowania działalności proekologicznej wśród dostawców. 
 
Politykę Środowiskową realizujemy, w szczególności poprzez: 

 stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem 
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska; 

 działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia energii 
elektrycznej i cieplnej, paliw, oraz wody;  

 doskonalenie naszych procesów technologicznych, inwestycje i modernizacje urządzeń zmierzające 
do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko; 

 doskonalenie gospodarowania odpadami stałymi i ciekłymi w celu minimalizacji uciążliwości dla 
środowiska naturalnego; 

 racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych; 

 systematyczny nadzór nad wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska oraz innymi 
regulacjami dotyczącymi naszej firmy. 

Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są znać i przestrzegać Politykę Środowiskową, która została im 
zakomunikowana.  

PRZYRODA BEZ CZŁOWIEKA MOŻE ŻYĆ, ALE CZŁOWIEK BEZ PRZYRODY ZGINIE. 
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