POLITYKA ŚRODOWISKOWA
WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 2 S.A.
1. SPÓŁKA WZL NR 2 S.A. świadoma swego oddziaływania na środowisko naturalne, deklaruje
podejmowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wszelkich starań, zmierzających
do ochrony środowiska naturalnego.
2. WZL Nr 2 S.A. gwarantuje ochronę środowiska naturalnego poprzez skuteczny i ciągle
doskonalony System Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z wymaganiami normy
PN EN ISO 14001.
3. Główny celem naszej Polityki Środowiskowej jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko
naturalne w procesie realizacji wyrobów.
4. Deklarujemy się i zobowiązujemy do:
• spełniania i przestrzegania wymagań wynikających z polskich przepisów prawnych oraz norm
europejskich w zakresie ochrony środowiska;
• ciągłej poprawy skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu
negatywnego wpływu na środowisko poprzez identyfikację znaczących aspektów środowiskowych
i zdarzeń, ich eliminację lub łagodzenie skutków a także przeciwdziałanie ich powstawaniu;
• dołożenia wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny
wpływ na środowisko;
• racjonalnego gospodarowania surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną;
• minimalizacji odpadów technologicznych oraz prowadzenia bezpiecznej dla środowiska gospodarki
odpadami poprzez optymalizację procesów produkcji, a także segregację, składowanie
i przekazywanie odpadów do odzysku lub utylizacji;
• wykorzystywania nowych dostępnych technik przy uruchamianiu zadań inwestycyjnych bądź
modernizacyjnych, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście;
• kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki
w sposób odpowiedzialny z myślą o środowisku.
Niniejsza Polityka Środowiskowa jest wdrożona, zakomunikowana i stosowana w Spółce.
Oświadczeniem tym Kierownictwo zobowiązuje wszystkich pracowników do wykonywania swoich
obowiązków zgodnie z wdrożonymi regulacjami, tak by zapewnić, iż ustalenia związane z ochroną
środowiska odpowiadają przyjętym wymogom.
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