
Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa AWSA wynika ze świadomej troski o środowisko naturalne. Dążymy 
do tego aby być przedsiębiorstwem działającym w  pełnej harmonii ze środowiskiem 
naturalnym, wyznając zasadę zrównoważonego rozwoju.

Autostrada Wielkopolska SA jest celową Spółką akcyjną, która powstała dla zrealizowania 
budowy i  eksploatacji zachodniego odcinka płatnej autostrady A2 Nowy Tomyśl – 
Konin, o  długości 150 km, zgodnie z  udzieloną koncesją. Łącząc Rzeczpospolitą Polską 
z  siecią autostrad zachodnioeuropejskich jest kluczowym elementem największego 
przedsięwzięcia infrastrukturalnego w strukturze i systemie koncesyjnym w Polsce. 

Naszą misją jest zapewnianie szybkiego i bezpiecznego połączenia drogowego łączącego 
Polskę z  Europą zachodnią umożliwiając rozwój gospodarczy społeczności lokalnych 
i regionalnych. Nadrzędnym celem naszej Spółki jest zapewnienie najwyższej jakości usług 
autostradowych naszym użytkownikom z jednoczesnym poszanowaniem środowiska oraz 
bezpieczeństwa oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Spółka zobowiązuje się do:

1. Spełniania wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska 
w obszarze działania Spółki.

2. Utrzymania i doskonalenia metod zarządzania środowiskiem.

3. Ciągłej poprawy naszych działań skoncentrowanych na zmniejszaniu 
i zapobieganiu negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

4. Nieustającego podnoszenia świadomości ekologicznej klientów oraz 
pracowników Spółki.

Główne cele:

1. Ograniczenie negatywnego wpływu oddziaływania autostrady na 
środowisko.

2. Kształtowanie proekologicznych postaw w organizacji i społeczeństwie.



Zadania służące osiągnięciu założonych celów:

1. Przestrzeganie obowiązującego prawa w  zakresie ochrony środowiska 
i uwzględnianie jego wymogów w wykonywanych działaniach.

2. Zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami i  szansami Spółki w  celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania firmy i ciągłego ulepszania 
wdrażanych systemów. 

3. Monitorowanie systemu oczyszczania ścieków i  badanie wód przed 
wprowadzeniem ich do środowiska naturalnego.

4. Monitorowanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych.

5. Prowadzenie monitoringu w  zakresie racjonalnej i  selektywnej 
gospodarki odpadami w celu ograniczenia ilości powstających odpadów, 
skoncentrowane na dążeniu do ponownego użycia materiałów.

6. Współpraca z uczelniami i organizacjami, których cele ukierunkowane są 
na ochronę środowiska i edukację ekologiczną.

7. Współpraca z dostawcami i podwykonawcami dbającymi o środowisko 
naturalne.

8. Prowadzenie monitoringu prac budowlanych w  taki sposób aby 
minimalizować wytwarzanie odpadów oraz generowanie hałasu.

9. Dążenie do racjonalnego zużywania wody i energii elektrycznej.

10. Podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania pracowników na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego.

11. Podejmowanie decyzji w Spółce po uprzedniej weryfikacji jej zgodności 
z założeniami polityki ochrony środowiska.
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