Deklaracja
Świadomi wyzwań wynikających z aktywnego uczestnictwa w rozwoju gospodarczym
w Polsce, jak również potrzeby wsparcia działań na rzecz wypełnienia przez Polskę
międzynarodowych zobowiązań wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, deklarujemy
swoje poparcie dla idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego i wolę wymiany doświadczeń
w zakresie wdrażania rozwiązań, które jej służą.
Nasze zobowiązania:
1. Planując prace naszych zakładów, magazynów, biur oraz łańcuchów dostaw dążyć
będziemy do neutralności środowiskowej.
2. Będziemy stosować i rozwijać technologie wspierające racjonalne korzystanie
z energii oraz ograniczające jej marnowanie.
3. Podejmiemy działania na rzecz zwiększania świadomości wszystkich uczestników
rynku, w tym także naszych pracowników i partnerów biznesowych na temat
wytwarzania, dystrybucji i użycia energii elektrycznej i ciepła jako istotnego elementu
Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
4. Nasi pracownicy otrzymają odpowiedną wiedzę, aby aktywnie uczestniczyć
w ograniczaniu strumienia odpadów oraz aby przestrzegać zasad ich odpowiedniego
segregowania – zarówno w pracy, jak i w domu.
5. Będziemy aktywnie uczestniczyć w szeroko rozumianej edukacji społeczeństwa na
temat świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i jego zasobów.
6. Jeżeli jest taka konieczność, będziemy modernizować nasze źródła energii, szukać
dostawców lub współpracować z podmiotami, które mają wiedzę, doświadczenie
i zasoby technologiczne, aby wytwarzana na nasze potrzeby energia była jak
najbardziej przyjazna środowisku.
7. Będziemy współpracować w celu poszukiwania i wdrażania nowoczesnych technologii
i rozwiązań służących do produkcji energii z surowców lokalnych, surowców do tej pory
nie wykorzystywanych, lub wykorzystywanych w małych ilościach, które w innym
przypadku będą obciążeniem dla środowiska.
8. Dołożymy wszelkich starań, by nasze produkty powstawały zgodnie z zasadami ekoprojektowania lub by z tego typu produktów korzystać w naszej działalności
gospodarczej.
9. Ograniczymy zużycie wody oraz będziemy odpowiedzialnie podchodzili do
wytwarzanych przez nas ścieków.
10. Będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami
w powyższych zakresach w celu wspólnego osiągnięcia celów opisanych
w Europejskim Zielonym Ładzie oraz namawiać i przekonywać naszych partnerów
biznesowych, aby popierali wyznawane przez nas wartości i aktywnie włączyli się
w realizację naszych celów.

