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POLITYKA ŚRODOWISKOWA 

Akademii Rozwoju Twórczego „Artrip” s.c. Marta Włodarska, Tomasz Włodarski 

Misją firmy jest kreatywny rozwój dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez działania zespołowe na 

polu sztuki, ekologii i nauki. 

Podstawą dla wyznaczenia sobie takiego celu, jest pogląd, iż rozwój, także twórczy, nie może 

dokonywać się w sposób niezrównoważony. Zdrowe i sprzyjające warunki życia, są z założenia 

konieczne każdemu człowiekowi do rozwoju osobistego, zarówno fizycznego, jak i intelektualnego. 

Dlatego wszystkie działania firmy uwzględniają wpływ na środowisko naturalne, dążą do 

zminimalizowania wytwarzania odpadów oraz maksymalizacji odzysku materiałów w procesach 

recyclingu i upcyclingu.  

Ideę rozwoju w zdrowym i czystym środowisku naturalnym przekazujemy innym poprzez działania 

edukacyjne, a także poprzez włączanie uczestników warsztatów oraz interesariuszy firmy w nasz styl 

pracy. 

Realizacja polityki środowiskowej dokonuje się w szczególności poprzez: 

 Wprowadzenie programu z zakresu edukacji ekologicznej stałej oferty warsztatów – jest to 

usługa skoncentrowana na podnoszeniu świadomości i wiedzy z zakresu ekologii 

i równoważonego rozwoju 

 Przygotowanie i wdrożenie strategii zarządzania biurem i gospodarki odpadami, w celu 

zmniejszenia emisyjności oraz zwiększenia efektywności wykorzystywania materiałów 

biurowych i warsztatowych, zwłaszcza tych poddawanych recyclingowi oraz upcyclingowi.  

Ograniczy to ilość produkowanych odpadów komunalnych, a w dalszej perspektywie pozwoli 

na podniesienie jakości wykorzystywanych materiałów oraz pośrednio zwiększy 

konkurencyjność programową i cenową usług 

 Uzyskania certyfikatu Zielone Biuro w ramach programu Czysty Biznes, prowadzonego przez 

Fundację Partnerstwo dla Środowiska. 

 Postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska 

oraz z wewnętrznymi regułami firmy 

 Regularną rewizję założeń polityki środowiskowej 

 

Polityka środowiskowa firmy Artrip jest integralną częścią polityki firmy i jest prezentowana 

pracownikom i współpracownikom firmy oraz jest publicznie udostępniania wszystkim 

interesariuszom. 
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Załącznik do Polityki Środowiskowej: 

1. Strategia Zarządzania Biurem i Gospodarki Odpadami w obszarze: Środowisko Naturalne 
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