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Wszystkie filie zagraniczne zrzeszone pod dachem Dr. Oetker Nahrungsmittel 

KG działają w poszanowaniu środowiska oraz nie pozostają obojętne na 

ochronę naturalnych podstaw życia, będąc jednocześnie świadomym ciążącej 

na nich odpowiedzialności względem społeczeństwa i przyszłych generacji.  

 

Celem jest zharmonizowanie działalności prowadzonej w duchu 

przedsiębiorczości z wymogami, jakie stawia przed nami współczesna ekologia.  

 

We wszystkich lokalizacjach firmy Dr. Oetker dbałość o środowisko wynika       

z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności. Pracownicy postępują 

zgodnie z zasadą, iż problemy należy rozwiązywać już u źródła ich powstania. 

Już na wstępie analizują, jaki wpływ na środowisko mają nowe produkty, 

procesy i działania. 

Filie zagraniczne Dr. August Oetker 

Nahrungsmittel KG opracowują, produkują            

i rozprowadzają artykuły lub usługi                        

z uwzględnieniem wszelkich istotnych ustaw, 

rozporządzeń oraz norm dotyczących kwestii 

ochrony środowiska i energii, przy czym 

przestrzeganie litery prawa rozumiane jest jako 

wymóg podstawowy.  

W Zakładach Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG szczególną wagę 

przywiązuje się do daleko idącej dbałości o zasoby naturalne. Każde 

przedsiębiorstwo trudniące się produkcją uwzględnia łączny cykl życia 

wytwarzanych artykułów. Unikanie, redukcja czy utylizacja odpadów ma 

pierwszeństwo przed ich usuwaniem.  

 

Wszystkie filie Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG nie pozostają obojętne na 

wpływ, jaki ich działalność wywiera na otoczenie i podejmują kroki w celu 

uniknięcia lub usunięcia skutków zanieczyszczenia środowiska, a tam gdzie nie 

jest to możliwe – zredukowania ich do minimum.  

 

Dr. Oetker  



 
 

 

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do ciągłej pracy nad poprawą wydajności 

energetycznej. Aby osiągnąć powyższy cel, Dr. August Oetker Nahrungsmittel 

KG udostępnia wszelkie niezbędne zasoby i informacje dotyczące 

przedsiębiorstwa. 

 

Poszczególne filie Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG opracowują procedury 

dotyczące polityki środowiskowej i energetycznej, które podlegają regularnym 

kontrolom i aktualizacjom. W przypadku wystąpienia odchyleń, podejmowane 

są kroki służące wyeliminowaniu słabych punktów.  

 

Przedsiębiorstwa działające pod szyldem Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG 

w imię rozwoju ochrony środowiska współpracują z urzędami, naukowcami, 

klientami oraz dostawcami.  

 

Wobec opinii publicznej prowadzona jest otwarta polityka energetyczna             

i środowiskowa, która informuje o poczynionych ustaleniach dotyczących 

środowiska i energii oraz podjętych krokach i wynikach.  

 

W celu rozbudowy zapewnionych przez przedsiębiorstwo Dr. August Oetker 

Nahrungsmittel KG wysokich standardów w dziedzinie ochrony środowiska oraz 

redukcji zużycia energii, zachęca się wszystkich pracowników do nieustannej 

aktywności w tym obszarze. 

 

Poszczególne filie Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG dążą do 

proekologicznego i oszczędnego postępowania swoich dostawców i partnerów 

handlowych. 

 

Zarząd Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG poprzez wprowadzenie 

ramowych wytycznych dotyczących organizacji ochrony środowiska 

gwarantuje, że normy te zostaną wcielone w życie we wszystkich Zakładach  

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.  
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