
 
 

 

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Pragniemy zademonstrować naszą politykę zrównoważonego zrozwoju poprzez 
dostarczanie jak najbardziej zaawansowanych rozwiązań dla naszych 
pracowników, naszych klientów, społeczności oraz środowiska, w którym 
pracujemy i żyjemy. 

Będziemy dawać przykład naszej branży, promując najlepszą praktykę 
zrównoważonego rozwoju oraz ulepszając wytyczne określone przez organy 
rządowe i regulacyjne. 

1. Zrównoważone społeczności: 

„Będziemy dobrymi sąsiadami, którzy angażują się, pracują i wspierają nasze 
lokalne społeczności. Stworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym nasi ludzie 
będą szanowani, zmotywowani oraz kompetentni, a także będziemy 
udoskonalać się w zakresie BHP”. 

1.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP). Nasza praca oraz zachowanie 
zapewni wszystkim naszym pracownikom i interesariuszom chronę przed 
ryzykiem odniesienia wypadku zawodowego lub pogorszenia stanu 
zdrowia. 
 

1.2 Nasi ludzie. Będziemy zatrudniać, szkolić oraz rozwijać najlepszych 
pracowników jednocześnie promując różnorodność w sposób, który leży 
u podstaw naszych wartości. Zapewnimy równe szanse i stworzymy 
szczęśliwy oraz zmotywowany zespół. 

 

1.3 Społeczność. Angażując się oraz szanując i rozumiejąc członków naszej 
społeczności, wywrzemy pozytywny wpływ na ich otoczenie oraz jakość 
życia. 

 

 



 
 
 
 

2. Ochrona zasobów naturalnych i poprawa stanu środowiska: 
"Będziemy odpowiedzialnie zarządzać naszym wpływem na środowisko 
poprzez ostrożne wykorzystanie zasobów naturalnych, minimalizowanie 
odpadów oraz ochronę i poprawę środowiska, w którym pracujemy i 
żyjemy." 

 

2.1 Środowisko. Nie będziemy zanieczyszczać ani nie zakarzać ziemi oraz 
wody i będziemy odpowiedzialnie zarządzać naszymi odpadami. 
Będziemy dążyć do poprawy stanu przyrody oraz naturalnych siedlisk. 

 

2.2 Łańcuch dostaw. Będziemy współpracować z naszym łańcuchem dostaw, 
aby wzajemnie dostarczać zrównoważone rozwiązania, które zapewnią 
wysoki stosunek jakości do ceny. 

 

3. Zmiany klimatyczne oraz energia: 
„Będziemy pracować nad zredukowaniem szkodliwego wpływu na 
zmiany klimatyczne, poprzez minimalizowanie zużycia energii.” 

 

3.1 Oddziaływania atmosferyczne. Będziemy aktywnie zmniejszać zużycie 
energii oraz emisję gazów cieplarnianych poprzez odpowiednie 
projektowanie rozwiązań, transport dóbr, budowę maszyn i systemów a 
także konserwację i eksploatację naszych budynków. 

 

4. Zrównoważona konsumpcja i produkcja: 
"Będziemy współpracować z naszymi klientami i dostawcami, aby 
osiągnąć »więcej za mniej« poprzez efektywne wykorzystanie zasobów 
ludzkich i materialnych również biorąc pod uwagę wpływ cyklu życia oraz 
zapewniając zrównoważone, rentowne i korzystne społecznie wyniki." 



 
 

 
 

4.1 Kilenci. Nasza renoma bedzie opierać się na zrozumieniu i przekraczaniu 
oczekiwań naszych klientów oraz rozwinięciu ich zapotrzebowania na 
bardziej zrównoważone rozwiązania. 

 

4.2 Wartość i ryzyko. Poprawimy nasze marże biznesowe i podniesiemy 
wartość udziałów dla akcjonariuszy w sposób zrównoważony. Będziemy 
uznawani za lidera dzieki umiejętnemu zarządzaniu naszym ryzykiem. 

 

4.3 Etyka. Będziemy firmą, która w swoich działaniach wykaże etyczne 
podejście we wszystkich obszarach odpowiedzialności biznesowej. 

 

Realizacja naszej polityki:  

Nasza polityka zostanie zrealizowana poprzez: 
• Tworzenie kultury, która aktywnie zachęca do najlepszych 
zrównoważonych praktyk. 
• Zapewnienie prawdziwego zaangażowania wszystkich naszych 
pracowników, a także naszego łańcucha dostaw oraz klientów. 


