Polityka Środowiskowa i Energetyczna
Zasady
Jesteśmy świadomi, że stałe doskonalenie naszej działalności środowiskowej może być
korzystne komercyjnie i ekonomicznie, przy jednoczesnej ochronie środowiska
naturalnego w ramach otoczenia, w którym pracujemy.
Aby zwiększyć powodzenie naszej działalności biznesowej i zadowolenie naszych
Interesariuszy, zdefiniowaliśmy ekologiczną odpowiedzialność jako priorytetowy obszar
strategii Koncernu. Dążymy do tego, aby zmniejszać negatywne wpływy naszej
działalności na środowisko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe i
uzasadnione pod względem ekonomicznym.
W tym celu stworzyliśmy Politykę Środowiskową i Energetyczną oraz wymagamy, aby
wszystkie procesy i zasoby odpowiadały jej na wszystkich poziomach
odpowiedzialności.
W trakcie okresowej oceny Systemu Zarządzania Środowiskowego i Energetycznego,
nasza Kadra Zarządzająca sprawdza naszą Politykę Środowiskową i Energetyczną, aby
ustalić jej adekwatność i skuteczność oraz zapewnić jej przestrzeganie.
Naszym celem jest: :
•
•

•
•
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Wprowadzenie i utrzymywanie skutecznego Systemu Zarządzania Środowiskowego i
Energetycznego
Unikanie zanieczyszczania środowiska poprzez analizę oddziaływań zarówno
bezpośrednich, jak i pośrednich, na które możemy mieć wpływ poprzez nasze
działanie
Minimalizowanie zużycia naturalnych zasobów, energii, surowców oraz unikanie
tworzenia odpadów, a także wspieranie recyklingu, kiedy tylko będzie to możliwe
Podejmowanie działań w celu poprawy systemu na podstawie danych
środowiskowych

Wdrożenie
W celu zapewnienia i dalszego rozwoju Systemu Zarządzania Środowiskowego i
Energetycznego wyznaczono osoby odpowiedzialne i pełnomocników.
Wdrażamy skuteczny System Zarządzania Środowiskowego i Energetycznego w
oparciu o ISO14001 i/lub ISO 50001 i/lub EMAS lub inne podobne regulacje oraz
utrzymujemy ten system.
Uzgadniamy i wdrażamy plany w celu osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych i
kamieni milowych.
Dbamy o to, aby prowadzić naszą działalność zgodnie z obowiązującymi ustawami i
zawartymi umowami.
Popieramy ochronę i poprawę stanu środowiska oraz rozważne i oszczędne
wykorzystanie zasobów naturalnych.
Tworzymy spójne reguły i definiujemy minimalne standardy w zakresie zarządzania
paliwem, aby umożliwić odpowiedzialnym jednostkom operacyjnym na wszystkich
poziomach oraz Działom Centralnym a także Samodzielnym Obszarom Koncernowym
Koncernu wydajne i skuteczne monitorowanie zużycia paliwa.

Komunikacja
Dbamy o to, aby Polityka Energetyczna i Środowiskowa oraz System Zarządzania
zostały zrozumiane, wdrożone i były przestrzegane na wszystkich poziomach naszej
organizacji. Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie tego systemu poprzez
regularne i systematyczne szkolenia oraz nadzorowanie go zgodnie ustanowioną
procedurą auditu.
Angażujemy wszystkie zainteresowane strony i informujemy o zasadach, które należy
przestrzegać zgodnie z Polityką Środowiskową i Energetyczną.
Zapewniamy, że polityka ta będzie rozpowszechniana odpowiednio do wymogów i
udostępniana zainteresowanym stronom oraz opinii publicznej.
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