
Higiena systemowa

Przyszłość
w centrum

uwagi.
W firmie Dr. Weigert myślimy przyszłościowo nie 

tylko w kwestiach higieny i bezpieczeństwa. 
Zachęcamy do lektury na temat tego, jakie 

działania podejmujemy, aby możliwie 
najlepiej zadbać o przyszłość.
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Aby odnosić sukcesy, 

dziś aktywnie 
kształtujemy 

jutro.

Jako przedsiębiorstwo, które już od ponad 100 
lat jest stałym elementem krajobrazu w branży 
higienicznej, wiemy z doświadczenia, że sukce-
sy w wieloletniej perspektywie można osiągać 
tylko przez dalekowzroczne myślenie i działanie. 

Z tego względu Dr. Weigert przywiązuje wielką 
wagę do takich tematów jak ochrona środowi-
ska, bezpieczeństwo higieniczne, odpowie-
dzialność społeczna, a także nasza postawa 
wobec pracowników. 

A ponieważ te pierwsze 100 lat historii przedsię-
biorstwa uważamy za coś więcej niż tylko udany 
początek, koncentrujemy naszą uwagę na przy-
szłości. 
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Jako twórcy i producenci środków do mycia 
i dezynfekcji czujemy się szczególnie zobowią-
zani do maksymalnie ekologicznego postępo-
wania w procesie produkcji, a także tworzenia 
ekologicznych produktów. 

Na następnych stronach tej broszury pragnie-
my pokazać, że traktujemy tę odpowiedzial-
ność bardzo poważnie i podejmujemy wiele 
wysiłków, aby także w przyszłości móc ofero-
wać naszym klientom i przyszłym pokoleniom 
czyste rozwiązania.

Życzymy Państwu interesującej lektury.

Bernd Stranghöner
Prezes zarządu

dr Matthias Otto
Członek kierownictwa

Piet H. Linthout
Dyrektor zarządzający
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Nasi sąsiedzi to 
najlepszy 
dowód 

na działanie naszego programu 
ochrony środowiska.

Kto decyduje się na produkcję środków myjących 
i dezynfekcyjnych w Niemczech, automatycznie 
podlega obowiązującym bardzo wysokim wyma-
ganiom w zakresie ochrony środowiska. 

To fakt, do którego musimy się dostosować 
konsekwentnym systemem zarządzania środo-
wiskowego oraz poprzez przestrzeganie wszyst-
kich rozporządzeń i ustaw. 

W wielu obszarach spełniamy wymagane nor-
my nawet z nadwyżką. Jest więc oczywiste, że 
przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymaga-
nia norm EN ISO 14001 (Systemy zarządzania 
środowiskowego), 9001 (Systemy zarządzania 
jakością) i 13485 (Wyroby medyczne – Systemy
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zarządzania jakością). Ale to nie wszystko. 
W wielu dziedzinach – w produkcji, zarządzaniu 
budynkami, odzysku energii, a także recyklingu –
Dr. Weigert może się pochwalić wynikami dowo-
dzącymi, że ochrona i zachowanie środowiska 
naturalnego to nasze długookresowe priorytety. 

Aby jeszcze intensywniej promować temat 
zrównoważonego rozwoju, firma Dr. Weigert 
powołała zespół ds. zrównoważonego roz-
woju. Chcemy nie tylko jak najlepiej wspie-
rać swoich klientów w ich wysiłkach na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, lecz także jeszcze 
ambitniej realizować własne cele w tym zakre-
sie.

Oto kilka przykładów:

• Firma Dr. Weigert całkowicie przestawiła się na ekologiczną energię elektryczną, 
   co przyniosło oszczędność rzędu 720 ton dwutlenku węgla rocznie.

• W budynkach administracyjnych i zakładach produkcyjnych zastosowano 
   energooszczędne oświetlenie LED. 

• W ciągu ostatnich kilku lat udało się zmniejszyć całkowitą ilość odpadów 
   na tonę wytworzonego produktu.

• Znacząco zmniejszono całkowite zużycie paliwa (samochody służbowe, 
   transport wewnętrzny) na tonę wyprodukowanego produktu.
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Od stołówek 
po sale 

operacyjne: 
spełniamy najwyższe wymagania. 

Uważa się za oczywiste, że chirurg operuje 
skalpelem w 100% pozbawionym zarazków. 

Często dziwi jednak, że także w kuchni stołów-
ki szpitalnej, w gastronomii i w każdej kuchni 
gastronomicznej sztućce są czyszczone z nie-
mal identyczną starannością. Jednak każdy, 
kto choć chwilę się nad tym zastanowi, zrozu-
mie, dlaczego higiena odgrywa tak dużą rolę 
także w tych miejscach. 

W szpitalach na przykład istnieje wysokie ryzy-
ko zakażeń, które jest ograniczane za pomocą 
skutecznych środków higieny w połączeniu 
ze stałymi kontrolami. Jednak dla przedsię-
biorstwa nawet skutki absencji połowy załogi 
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z powodu drobnoustroju, który rozprzestrzenił 
się przez sztućce w stołówce, mogą być bardzo 
poważne. Chodzi nie tylko o skutki finansowe, 
lecz także o zdrowie wielu ludzi. 

Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności 
i oferujemy klientom indywidualne rozwią-
zania, oparte na naszych produktach o prze-
testowanej skuteczności oraz na obszernym 
doradztwie zapewniającym maksymalne bez-
pieczeństwo. W ten sposób nie tylko ratujemy 
środowisko przed niepotrzebnymi środkami 
myjącymi czy nadmiernym zużyciem wody, 
lecz także stwarzamy naszym klientom atrak-
cyjne możliwości oszczędzania.

Dr. Weigert nieustannie wyznacza nowe standardy 
dzięki innowacjom produktowym – także w zakresie 
zrównoważonego rozwoju czy braku konieczności 
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Duży krok, który sprawia wrażenie nie-
wielkiego. Skupiając się na swoich celach, 
można je osiągnąć. To, co brzmi tak pro-
sto, bardzo dokładnie oddaje to, co udało 
się osiągnąć naszym ekspertom w dziedzi-
nie rozwoju w ciągu ostatnich lat i dekad.

Prawie wszystkie nasze produkty były i są 
opracowywane i produkowane jako (wysoko 
stężone) koncentraty. Dotyczy to zarówno ob-
szarów kuchennych i spożywczych, jak i me-
dycznych oraz laboratoryjnych. Jak to często w 
życiu bywa, mniej znaczy więcej. Niskie zużycie 
produktów w przypadku wysoko stężonych 
koncentratów pozwala zadbać o większą przy-
jazność środowiska, szczególnie w obszarze 

Wzrost rozumiany 

w sposób 
zrównoważony: 

koncentracja wydajności na 
niewielkiej przestrzeni!
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Niższy ciężar transportowy idzie tu w parze 
z mniejszą ilością materiału opakowaniowe-
go.

Jednak naszym celem jest sprawienie, by 
to, co dobre, stało się jeszcze lepsze. Dla-
tego jesteśmy dumni z opracowania neo-
disher® MediClean advanced, kolejnego 
wysoko stężonego preparatu, który wyzna-
cza nowy poziom wydajności w zakresie 
dekontaminacji instrumentarium medycz-
nego. Dzięki temu udało nam się zwiększyć 
efektywność i zarazem w jeszcze większym 
stopniu zadbać o zrównoważony rozwój. 

Wysoko stężony koncentrat wypada rów-

nież korzystnie pod względem ekonomicz-nym – chemia procesowa zapewnia korzyści zwłaszcza 
w zakresie ochrony materiałów. Jest to widoczne nie tylko 
z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ narzędzie, 
które nie musi być wymieniane, to także takie, które ma 
mniejszy negatywny wpływ na środowisko.
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Inteligentna technika dozowania: 

koncepcja coraz 
bardziej 

zrównoważona!

Tak dużo, ile trzeba, i możliwie jak najmniej. 
Dzięki innowacyjnej technologii dozowania 
firma Dr. Weigert zwiększa wydajność, a tym 
samym opłacalność procesów.

To, co brzmi nieco paradoksalnie, w praktycz-
nych zastosowaniach okazuje się idealnym 
sposobem na możliwie najbardziej zrównowa-
żone wykorzystanie chemii procesowej, ener-
gii i wody.

Dr. Weigert oferuje centralne i zdecentralizowa-
ne systemy sterowania dozowaniem środków 
czyszczących i dezynfekujących. Centralne 
systemy dozowania zasilają chemią procesową 
jednocześnie kilka urządzeń płuczących lub
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czyszczących i dezynfekujących. Zastosowanie 
dużych pojemników sprawia, że proces dozo-
wania jest nie tylko bardziej ekonomiczny, lecz 
także wyjątkowo sprzyjający bezpieczeństwu 
pracy, gdyż dozowanie odbywa się w układzie 
zamkniętym.

Kompaktowe systemy dozowania obsługujące 
np. tylko dwa środki procesowe mogą być dodat-
kowo swobodnie instalowane w prawie każdym 
miejscu i wymagają bardzo mało przestrzeni. 
Jednocześnie ich wydajność pozostaje na rów-
nie wysokim poziomie, a zastosowanie wysoko 
stężonych koncentratów obniża również koszty 
transportu i ilość odpadów opakowaniowych.

Fakty, które potwierdzają zrównoważony charakter techniki dozowania firmy Dr. Weigert:

• Monitorowanie zużycia wody i dozowanie zależnie od potrzeb: te ekologiczne rozwią-
   zania przyczyniają się do ograniczenia zapotrzebowania na wodę i ilości wytwarzanych 
   ścieków.

• Specjalna konstrukcja lancy ssącej pozwala na niemal całkowite opróżnienie 
   zbiornika, co obniża koszty utylizacji i sprzyja ochronie środowiska.

• Możliwość zdalnej diagnostyki pozwala także zmniejszyć 
   ruch drogowy, a tym samym emisję CO2.

weigomatic® compact SMART to innowacja za-
pewniająca ekonomiczne i wydajne mycie naczyń 
w zmywarkach.
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Niektóre 
drobnoustroje 
paraliżują całe 

przedsiębiorstwa 

przez wiele 
lat.

Dobrze mieć nasz program 
antywirusowy.

Nasze rozwiązania higieniczne nie znają 
kompromisów. Najważniejsze są zawsze 
skuteczność i bezpieczeństwo.

Z tego względu w firmie Dr. Weigert działa 
wewnętrzny dział mikrobiologii i higieny, od-
powiadający za mikrobiologiczne badania 
skuteczności produktów i metod. Świadczy-
my na rzecz naszych klientów usługi serwisowe 
określane mianem badań Biocontrol. 

Tej kompetencji nie oddajemy w obce ręce, ale 
przywiązujemy wielką wagę do tego, aby móc 
aktywnie stosować najnowszą wiedzę i metody. 
Znajduje to odzwierciedlenie między innymi 
w aktywności firmy Dr. Weigert w organizacjach
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Za pomocą sterylnych wymazówek 
i wacików pobiera się próbki z powierzchni, 
które następnie są analizowane w labora-

zajmujących się problematyką higieny w Niem-
czech, a także w innych krajach europejskich.

Dzięki innowacyjnej technice udało się osiągnąć 
wyższy poziom ochrony środowiska również 
w naszym laboratorium mikrobiologicznym. 
Na przykład zmniejszyliśmy o ponad połowę 
zużycie prądu w nowym ciągu laboratoryjnym, 
a w układ wentylacji wywiewnej został wbudo-
wany system odzysku ciepła. Dzięki temu ob-
niżamy koszty ogrzewania i emitujemy mniej 
ciepła.
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Wszyscy pracownicy 
firmy Dr. Weigert pracują 

z dużym zaan-
gażowaniem.
Nasze technologie ułatwiają działalność 

naszych pracowników oraz utrzymują 
wysoki poziom jakości produkcji.

Ludzie, którzy odpowiadają za pełną sukcesów 
historię firmy Dr. Weigert, to przede wszystkim 
osoby, które każdego dnia z zaangażowaniem 
wykonują swoje obowiązki. 

Dlatego w firmie Dr. Weigert podejmuje się 
szczególnie dużo starań, aby cały czas opty-
malizować nasze cykle produkcyjne. Pozwala 
to nam skoncentrować się na tym, co najważ-
niejsze dla klienta: na ciągłym podnoszeniu 
jakości produktów Dr. Weigert. 

Nasza firma działa wzorowo również pod wzglę-
dem bezpieczeństwa pracy. Udostępniamy 
ochronną odzież roboczą i oddajemy ją do 
czyszczenia przez inne firmy, a także dbamy 
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bardzo niska absencja chorobowa naszych 
pracowników mówią same za siebie.

Bezpieczeństwo i niezawod-
ność dzięki lokalizacji produk-
cji w Niemczech.

o to, by sprzęt zabezpieczający dla pracowni-
ków był dostępny wszędzie, gdzie jest przydat-
ny – a nie tylko tam, gdzie jest wymagany. 

W wewnątrzzakładowym zbiorze regulacji praw-
nych ujęto w sposób przejrzysty, zrozumiały 
i jednoznaczny niemal 5000 obowiązków wyni-
kających z przepisów obowiązujących firmę. 
To niewątpliwie jeden z powodów, dla których 
współczynnik wypadków przy pracy w firmie 
Dr. Weigert jest szczególnie niski. 

Dzięki aktywnemu rozwijaniu pracowników 
pokazujemy im, że Dr. Weigert to firma, w któ-
rej mają długookresową perspektywę pracy. 
Długie okresy zatrudnienia w firmie, a także 
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Wspólnie pracujemy 
nad pomysłami na lepszą 

przyszłość.

Czy firma taka jak Dr. Weigert, która spogląda 
wstecz na swoją wieloletnią historię, może być 
nowoczesnym pracodawcą? Odpowiedź jest już 
zawarta w pytaniu. 

Firma Dr. Weigert nie byłaby w obecnym miejscu, 
gdyby w przeszłości nie była otwarta na zmiany 
i innowacje.

Ta tradycja otwartości na zmiany ma w firmie 
Dr. Weigert charakter kompleksowy i dotyczy 
nie tylko naszego podejścia do wspólnej pracy 
i wzajemnych relacji, lecz także produktów i roz-
wiązań, które dostarczamy naszym klientom.

Ciągłe poszukiwanie możliwości optymalizacji
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Ponad 90 % stażystów jest 
zatrudnianych w firmie 
Dr. Weigert na stałe.

pozwala nam na utrzymanie czołowej 
pozycji pod względem jakości, a jedno-
cześnie stwarza sposobność do szer-
szego uwzględnienia aspektów zwią-
zanych ze zrównoważonym rozwojem.

W firmie Dr. Weigert oszczędzanie zasobów 
rozpoczyna się w laboratorium i jest kontynu-
owane w naszych nowoczesnych salach kon-
ferencyjnych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzę-
dzi komunikacyjnych od 2016 roku znacząco 
ograniczono liczbę podróży służbowych. Do 
nowoczesnych form pracy stosowanych w 
firmie Dr. Weigert należy oczywiście także 

opcja pracy zdalnej w określone dni.Jeśli mówimy o przyszłości, to warto również 
wspomnieć o rozwijaniu młodych talentów 
w firmie Dr. Weigert. Prowadzimy proaktywne 
działania zapobiegające niedoborowi wykwali-
fikowanych pracowników poprzez samodzielne 
rozwijanie nowych wykwalifikowanych kadr.

Co roku firma Dr. Weigert oferuje młodym lu-
dziom możliwość odbycia praktyk w laborato-
riach, administracji lub w działach związanych 
z działalnością operacyjną. Ponadto absolwenci 
studiów licencjackich i magisterskich mogą li-
czyć na atrakcyjny start w firmie Dr. Weigert 
w ramach naszego programu stażowego. Troska 
o przyszłość oznacza również inwestowanie 
w szkolenia i młode talenty.
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To, co rozpoczął 
Robert Koch, nasi 
specjaliści 

dalej rozwijają.

Historia badań w zakresie higieny i tworzenia 
produktów higienicznych w Niemczech jest 
bardzo długa i bogata w sukcesy. 

Tu mają swe źródło decydujące odkrycia 
naukowe, stanowiące dziś standardy uzna-
wane na całym świecie. Dlatego jedna z my-
śli przewodnich w firmie Dr. Weigert brzmi: 
„przyszłość jest oparta na przeszłości”. Jest 
to świadomość odpowiedzialności związa-
nej z naszą pracą wobec ludzi, a także wo-
bec środowiska.
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Do firmy Dr. Weigert pasuje też popularne 
określenie Hamburga jako „bramy na świat”, 
jako że jesteśmy przedsiębiorstwem otwartym 
na cały świat i działającym na rynkach między-
narodowych. 

Potwierdzają to także pracownicy naszych dzie-
więciu europejskich spółek zależnych. Odno-
simy sukcesy także we Francji, Polsce, Holan-
dii, Austrii, na Węgrzech, w Anglii, Hiszpanii, 
Szwajcarii i Belgii. Ponadto mamy przedstawi-
cielstwa w ponad 100 krajach na całym świecie.

Co roku w naszych laboratoriach analizuje 
się 1500 próbek wody naszych klientów 
w 22 500 indywidualnych badaniach.
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Inne słowo okre-
ślające motywację? 

Naładowanie.

Celem jest sama trasa. To motto wpisuje się 
również w koncepcję firmy Dr. Weigert, jeśli 
chodzi o mobilność, logistykę i oszczędne go-
spodarowanie zasobami.

Od kilku lat firma Dr. Weigert włącza do swojej 
floty pojazdy z napędem hybrydowym i elek-
trycznym razem z powiązaną infrastrukturą ła-
dowania. Pracownicy terenowi, których atutem 
jest bliskość klientów, również coraz częściej 
wykorzystują do realizacji swoich celów pojaz-
dy hybrydowe. Indywidualna obsługa klienta 
i redukcja emisji CO2 nie muszą się wzajemnie 
wykluczać.
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Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że 
stale rośnie liczba pracowników, którzy przy-
jeżdżają do firmy Dr. Weigert rowerem. Z tego 
powodu przy siedzibie firmy powstał nowo-
czesny parking rowerowy wraz z infrastrukturą 
do ładowania coraz popularniejszych rowerów 
elektrycznych.

Aby jeszcze bardziej utrwalić ten pozytywny 
trend, firma Dr. Weigert utworzyła inicjatywę 
e-rowerową, dzięki której wszyscy pracownicy 
mogą skorzystać ze szczególnie atrakcyjnych 
warunków finansowania zakupu e-rowerów.

Ponadto w ramach naszych procesów produk-
cyjnych i logistyki magazynowej coraz częściej

Oczywiście najlepszym sposobem na oszczędzanie zasobów jest 
całkowite zrezygnowanie z jazdy samochodem. Dlatego jako 
pracodawca oferujemy również możliwość pracy zdalnej.

korzystamy z pojazdów 
eksploatowanych w sposób 
zrównoważony, co również 
przekłada się na pozytywny 
wpływ na środowisko.
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 Każdy certyfikat 
to kolejny 

kamień milowy – 
a nadal nie jesteśmy u celu!

W firmie Dr. Weigert zrównoważony rozwój nie 
dotyczy wyłącznie kwestii środowiskowych, 
ale obejmuje również aspekty społeczne i 
ekonomiczne.

Jesteśmy postrzegani jako uczciwy podmiot ryn-
kowy, który zobowiązuje się do przejrzystego 
i odpowiedzialnego prowadzenia działalności 
gospodarczej. W związku z tym nie akceptuje-
my żadnych form korupcji czy przekupstwa. Fir-
ma Dr. Weigert jest przekonana, że w uczciwym 
środowisku konkurencyjnym możemy najlepiej 
prezentować nasze kompetencje, usługi i pro-
dukty – i w ten sposób zjednywać sobie klien-
tów.
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EU Ecolabel Począwszy od zakupów, poprzez wybór surowców, aż po tworzenie 
receptur – firma Dr. Weigert dąży do tego, aby w miarę możliwości stosować skład-
niki organiczne. Potwierdzeniem tego dążenia są liczne produkty z oznakowaniem 
EU Ecolabel i FiBL w naszym asortymencie.

ISO 14001:2015 Norma DIN EN ISO 14001 to uznawany na całym świecie 
system zarządzania środowiskowego, którego potwierdzenie w formie certyfikatu 
firma Dr. Weigert posiada od 1997 roku. Międzynarodowe uznanie certyfika-
tów DIN ma dla firmy Dr. Weigert, jako działającego globalnie przedsiębiorstwa 
posiadającego ponad 100 partnerów handlowych i serwisowych, bardzo duże 

Jako tradycyjne przedsiębiorstwo wywodzące 
się z Hamburga firma Dr. Weigert jest również 
mocno związana z tym regionem i wspiera 
jego rozwój. Tym samym wspieramy regional-
ne projekty społeczne i aktywnie angażujemy 
się lokalnie. W tym kontekście nie dziwi fakt, 
że staramy się korzystać z usług lokalnych do-
stawców. To dążenie zapewnia również korzy-
ści środowisku naturalnemu, ponieważ krót-
kie odległości pozwalają oszczędzać energię 
i zasoby.

W firmie Dr. Weigert inicjatywy zrównoważone-
go rozwoju są cenione i wprowadzane w życie. 
Wzrost jakościowy jest dla nas ważniejszy niż 
wzrost ilościowy. 

 

EcoVadis Przyznane srebrne wyróżnienie potwierdza, że firma Dr. Weigert znajdu-
je się w grupie 25% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych przez EcoVadis. Ocenie 
poddawanych jest 21 kryteriów, które podzielono na cztery obszary tematyczne:

• Środowisko naturalne
• Uczciwe praktyki biznesowe 

• Zrównoważone zamówienia 
• Praktyki pracownicze i prawa człowieka

Wartości takie jak lojalność i solidność są z tą 
zasadą ściśle powiązane.

Długotrwałe relacje biznesowe z naszymi 
klientami, partnerami i dostawcami stanowią 
potwierdzenie wiarygodności wizerunku firmy 
Dr. Weigert oraz zaufania, niezawodności i 
bezpieczeństwa, z którymi jest kojarzona.

Jedno jest jednak pewne – firma Dr. Weigert 
nie zamierza spocząć na laurach i pragnie nie-
ustannie pracować nad nowymi pomysłami, 
które pozwolą nam zmieniać się na lepsze. 
Jako przedsiębiorstwo z branży chemicznej 
Dr. Weigert ma poczucie szczególnego zobo-
wiązania w tym zakresie.



Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

CH • Zug 
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.

BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wiedeń
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV

NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft.

HU • Budapeszt
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España

ES • Madryt
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

PL • Warszawa 
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd

GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert France SAS

FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr
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Higiena systemowa

Zawsze blisko by odpowiedzieć na pytania odnośnie higieny 
–

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001


