
 
 

 

 
 
 
 

                   DMG Sp.z o.o. prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania tzw. „ZIELONEJ 

ENERGII”. Biorąc pod uwagę, że nasza Organizacja, jej pracownicy wraz z rodzinami oraz zasoby przez nas 
wykorzystywane są integralną częścią środowiska i co za tym idzie mają na nie wpływ, DMG Sp. z o.o. 
publicznie przedstawia swoja Politykę Środowiskową aby wskazać drogę, którą obraliśmy do osiągnięcia 
naszej wizji by stać się wiodącym i publicznie szanowanym przedsiębiorstwem.   

 
      DMG Sp. z o.o. dąży by zapewnić najwyższe z możliwych standardów zarządzania 

środowiskowego, produkując „ZIELONĄ ENERGIĘ” w sposób bezpieczny, efektywny i 
ekonomicznie uzasadniony optymalizując zużycie surowców naturalnych. 
 
                  Kierownictwo i pracownicy firmy DMG Sp. z o.o.  świadomie dążą do dostarczania swoim Klientom 
energii OZE o najwyższej jakości. 
                  Chcąc sprostać oczekiwaniom Klientów  DMG Sp. z o.o.  wdrożyła, utrzymuje i doskonali System 
Zarządzania Środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005. 
                 Dążąc do doskonalenia efektywności Systemu Zarządzania Środowiskowego i uwzględniając 
specyfikę działalności firmy postawiliśmy sobie za cel zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na 
środowisko a nasze działania będą obejmowały : 
 

 Ograniczenie emisji hałasu, 
 Optymalną gospodarkę energetyczną, 
 Optymalną gospodarkę odpadami. 
 Przestrzeganie aktualnych przepisów prawnych i innych dotyczących ochrony 

środowiska 
 Przestrzeganie przez wszystkich pracowników obowiązujących przepisów i zasad 

ochrony środowiska 
 Ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej oraz kompetencji pracowników, 

przy uwzględnieniu ich predyspozycji, umiejętności i wykształcenia, poprzez 
szkolenie w zakresie wdrożonego systemu środowiskowego,. 

 Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, przez ciągły monitoring istotnych 
aspektów środowiskowych, identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych, 
stosowanie procedur i instrukcji SZŚ w praktyce. 

 Rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym i 
organizacyjnym,  wpływie ich działań na środowisko naturalne oraz 
przedsięwzięciach i osiągnięciach w tym zakresie, jako zachęta do ciągłej poprawy 
systemu zarządzania środowiskiem. 

                
                    Polityka Środowiskowa jest znana i akceptowana przez wszystkich pracowników firmy  
DMG Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z nami. 
               Polityka Środowiskowa jest regularnie analizowana i uaktualniana w ramach przeglądów 
wykonywanych przez Kierownictwo. 
                Do celów określonych w Polityce zostały opracowane programy ich realizacji będące podstawą 
Systemu Zarządzania Środowiskowego i opisane w Księdze Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz 
Procedurach Systemowych. Zapewniają one uporządkowane i konsekwentne działanie w zakresie zagadnień 
środowiskowych poprzez określenie środków, przypisanie odpowiedzialności i ciągłą ocenę sposobów 
postępowania w stosowanych procesach i procedurach. 
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