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1. Cel i misja dokumentu 

Procedura jest skierowana zarówno do wszystkich Workerów firmy, jak i do interesariuszy 

zewnętrznych: kandydatów do pracy, klientów i prospektów, i dostawców. Celem dokumentu jest 

określenie zobowiązań ekologicznych Sii, podyktowanych dbałością o środowisko naturalne i jego 

przyszłość. W Sii dążymy do tego, by realizacja 5 strategicznych celów firmy: zysk, satysfakcja klientów, 

zadowolenie pracowników, ciągły rozwój firmy i wspólna zabawa, wywierała minimalny niepożądany 

wpływ na środowisko. Procedura służy poinformowaniu interesariuszy o podjętych przez Sii 

zobowiązaniach. 

Polityka stanowi równocześnie zestaw dobrych zachowań, zalecanych wszystkim Workerom zarówno 

podczas świadczenia pracy w Sii, jak i poza nią. Upowszechnienie tych dobrych praktyk i zasad opisanych 

w dokumencie pomoże zapewnić wsparcie środowiska zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, 

który jest istotnym i integralnym elementem funkcjonowania Sii. 

2. Odbiorcy 

Odbiorcami Polityki są: 

 Workerzy, którzy jako zespół Sii biorą udział w realizacji zobowiązań zawartych w Polityce. 

Pożądane jest, aby wykorzystywali i upowszechniali praktyki zawarte w Polityce.    

 Klienci i prospekci – zainteresowani wpływem na środowisko firmy, która znajduje się w ich 

łańcuchu dostaw lub chce się w nim znaleźć. 

 pozostali interesariusze – dostawcy Sii, a także partnerzy czy społeczność lokalna Sii, którzy są 

zainteresowani wpływem funkcjonowania Sii na środowisko i sposobem jego minimalizowania.  

3. Treść polityki środowiskowej Sii 

Firma deklaruje działania, dążące do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko poprzez:  

 Prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa i normami w tym zakresie, a także ciągłą poprawę procesów, szkolenia 

pracowników, budujące świadomość ekologiczną i korzystanie z dobrych prośrodowiskowych 

praktyk. 
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 Systematyczną kontrolę i analizę zużycia energii energetycznej i cieplnej w organizacji, mające 

na celu identyfikację przepływów energii i poprawę efektywności energetycznej, a także 

raportowanie w regularnie przeprowadzanym audycie energetycznym.  

 Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami dzięki prawidłowej segregacji przy współpracy z 

zarządcami budynków wynajmowanych przez Sii. 

 Ograniczenie zużycia papieru, wody i energii elektrycznej dzięki monitorowaniu i analizie  

wykorzystania, zastosowaniu energooszczędnych materiałów i technologii, a także dzięki 

wsparciu najlepszych praktyk i rozwiązań ekologicznych. 

 Dążenie do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do transportu w firmie poprzez promocję 

ekologicznego i bezpiecznego stylu jazdy wśród managerów.  

 Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników i angażowanie ich w działania 

na rzecz ekologii. 

 Promowanie zachowań proekologicznych wśród klientów, dostawców, podwykonawców i 

kandydatów do pracy poprzez podnoszenie ich świadomości o odpowiedzialności za Ziemię i 

środowisko naturalne. 


