
 

 

Szczegółowa Polityka Ochrony Środowiska 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 

 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. poprzez wspólne sformalizowane działania wywiera 
duży wpływ na rzecz skutecznej ochrony środowiska. Lokalizacja obiektów zarówno w terenie miejskim, 
jak i sąsiadującym z obszarami cennymi przyrodniczo jest czynnikiem mobilizującym do ciągłego 
doskonalenia systemu zarządzania ochroną środowiska i sukcesywnego zmniejszania oddziaływania na 
środowisko poprzez realizację następujących działań:  

1. stałego podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników PWPW S.A. i innych osób 
pracujących pod jej nadzorem, 

2. przekazywania wartości związanych z ochroną środowiska swoim kontrahentom, dostawcom 
oraz innym organizacjom, z którymi nawiązuje współpracę, 

3. szacowania ryzyk i określania szans wynikających z ich wpływu na środowisko, 
4. rozważne i racjonalne wykorzystywanie materiałów, zasobów naturalnych poprzez m.in. 

ograniczenie zużycia wody na jednostkę produktu i efektywne wykorzystywanie energii, 
5. przeciwdziałania zmianom klimatu (ograniczenie emisji gazów mających negatywny wpływ na 

nasze środowisko), 
6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, uwzględniania kryteriów ekologicznych 

przy projektowaniu nowych wyrobów i modernizowaniu aktualnie produkowanych, 
7. ograniczania powstawania odpadów produkcyjnych, 
8. dbałości o zrównoważoną gospodarkę odpadami, 
9. selektywnego gromadzenia, magazynowania i minimalizowania odpadów poprodukcyjnych 

i opakowaniowych oraz przekazywania ich wyspecjalizowanym i uprawnionym jednostkom 
zewnętrznym,  

10. redukowania zanieczyszczeń produkcyjnych w ściekach, 
11. minimalizowania oddziaływania na bezpośrednie otoczenie w zakresie emisji hałasu oraz 

zanieczyszczeń do powietrza, 
12. zapobiegania awariom, szczególnie tym, które miałyby negatywny wpływ na środowisko 

naturalne, 
13. uwzględnianie ochrony środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu terenów zieleni  

PWPW S.A. m.in. poprzez nowe nasadzenia i pielęgnację.  

Dbając o środowisko Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym, w szczególności klientów, okolicznych mieszkańców i wszystkich zainteresowanych stron, co 
warunkuje dalszy jej rozwój.  

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. zobowiązuje się: 
1. chronić środowisko i zapobiegać zanieczyszczeniom, 
2. ograniczać wpływ zanieczyszczeń na zdrowie, 
3. spełniać przepisy, regulacje prawne oraz inne wymagania zawarte w umowach z klientami, 

dostawcami i innymi stronami zainteresowanymi z zakresu ochrony środowiska, 
4. dążyć do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy 

środowiskowych efektów działalności. 

Szczegółowa Polityka Ochrony Środowiska Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A, dostępna jest 
dla wszystkich zainteresowanych w Internecie na stronie www.pwpw.pl, oraz dla pracowników  
w intranecie PWPW S.A. 

 

 
 
 
 

http://www.pwpw.pl/

