POLITYKA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
GRUPY KAPITAŁOWEJ CCC

W trosce o zachowanie równowagi pomiędzy
stałym rozwojem Grupy Kapitałowej CCC
a dbałością o redukcję wpływu prowadzonej
działalności na środowisko naturalne wdrażamy
politykę
środowiskową
opartą
na
VI następujących fundamentach.
I.

MINIMALIZOWANIE WPŁYWU NA
ŚRODOWISKO NATURALNE

II.

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII ORAZ EMISJI
GAZÓW CIEPLARNIANYCH

III.

KSZTAŁTOWANIE POSTAW I ŚWIADOMOŚCI
EKOLOGICZNEJ

IV.

MINIMALIZACJA GENEROWANYCH
ODPADÓW

V.

OSZCZĘDNOŚĆ SUROWCÓW W ŁAŃCUCHU
DOSTAW

VI.

INWESTYCJE Z POSZANOWANIEM
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej CCC, bez
względu na profil działalności oraz może być przyjęta w całości przez
poszczególne spółki Grupy CCC, przy czym spółki te posiadają swobodę
dalszego doskonalenia najlepszych praktyk.

MINIMALIZOWANIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Dążymy do zidentyfikowania i zmierzenia bezpośredniego
i pośredniego wpływu swoich działań na środowisko oraz
zastosowania możliwych rozwiązań mających na celu
złagodzenie ich negatywnych skutków.
W tym celu:
- wdrożyliśmy strategię środowiskową firmy oraz system
zarządzania wskaźnikami środowiskowymi w zakresie ich
systematycznego obniżania;
- prowadzimy monitoring głównych obszarów oddziaływania
prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII ORAZ EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH
Dążymy do redukcji zużycia energii oraz emisji gazów
cieplarnianych poprzez wykorzystanie energii ze źródeł
odnawialnych. Realizując nowe inwestycje, zarówno na
etapie projektowania, jak i wykonawstwa uwzględniamy
zastosowanie najnowszych technologii ograniczających
zużycie energii z perspektywy użytkowania powierzchni
biurowych, sprzedażowych i magazynowych w kolejnych
latach.

KSZTAŁTOWANIE POSTAW I ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
Prowadzimy kampanie edukacyjne zwiększające poziom
świadomości
ekologicznej
i
kształtujące
postawy
proekologiczne
zarówno wśród pracowników, naszych
klientów, jak i dzieci i młodzieży z lokalnych placówek
oświatowych.

MINIMALIZACJA GENEROWANYCH ODPADÓW
Podejmujemy działania ukierunkowane na odpowiedzialne
zarządzanie odpadami i optymalizowanie poziomu odpadów,
w szczególności opakowań powstałych w procesach
logistycznych, (m.in. magazynowania i produkcji) oraz ich
recyklingu.

OSZCZĘDNOŚĆ SUROWCÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Redukujemy zużycie surowców i materiałów w procesach w
łańcuchu dostaw, poprzez efektywne gospodarowanie nimi.
Nasi pracownicy podchodzą z szacunkiem do surowców i
materiałów
przy
wykonywaniu
swoich
obowiązków
służbowych.

INWESTYCJE Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nowe
inwestycje
infrastrukturalne
prowadzimy
z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego oraz
wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych
minimalizujących oddziaływanie na środowisko.

