POLITYKA ŚRODOWIŚKOWA
PROFEŚ Śp. z o.o. Śp.k.
Świadoma i odpowiedzialna polityka ukierunkowana na ochronę środowiska jest jednym z kluczowych
elementów zrównoważonego zarządzania firmą PROFES.
Zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy, w całym obszarze prowadzonej działalności, przy
świadczeniu usług na zewnątrz oraz działając wewnątrz organizacji, przewidujemy ewentualne skutki
ekologiczne i dążymy do właściwego zarządzania ryzykiem ekologicznym. Redukcję
i optymalizowanie oddziaływania na środowisko traktujemy na równi z ciągłym doskonaleniem jakości
naszych produktów i usług. Ekologia stanowi ważny czynnik, na którym oparta jest długoterminowa
strategia budowania wartości firmy PROFES. Będąc świadomi oddziaływania na środowisko oraz
zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, integrujemy działania
eliminacji marnotrawstwa z działaniami ograniczającymi negatywny wpływu na środowisko.
W związku z potrzebą realizacji powyższych założeń firma PROFES deklaruje:












Podejmowanie wszystkich decyzji biznesowych z uwzględnieniem zasad społecznej
odpowiedzialności podnosząc kryteria ekologiczne do rangi strategicznej,
Budowanie wizerunku PROFES jako eko-eksperta poprzez dzielenie się specjalistyczną
wiedzą oraz własnym doświadczeniem i dobrymi praktykami z tego zakresu,
Zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji celów polityki środowiskowej,
Aktywne edukowanie, wdrażanie inicjatyw proekologicznych oraz budowanie wrażliwości
i świadomości ekologicznej wśród pracowników oraz ich rodzin, a także Klientów, partnerów
biznesowych i dostawców,
Poszerzanie oferty usług pro-środowiskowych wspierających zrównoważone wykorzystywanie
zasobów przez Klientów
Propagowanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających proekologicznemu zarządzaniu,
Spełnienie wymagań prawnych i innych związanych z oddziaływaniem PROFES na
środowisko naturalne,
Podejmowanie działań sprzyjających ograniczeniu zużycia energii elektrycznej, cieplnej,
materiałów biurowych, paliwa oraz eksploatacji samochodów służbowych dzięki uwrażliwieniu
pracowników na związane z tym kwestie środowiskowe (bardziej racjonalne gospodarowanie
zasobami) oraz korzystaniu z nowoczesnych, elektronicznych form komunikacji z klientem
oraz wdrożeniu standardów proekologicznych do codziennego funkcjonowania organizacji;
Współpracę z wykwalifikowanymi firmami w zakresie utylizacji zużytych części
elektrotechnicznych, komputerowych, eksploatacyjnych i innych,
Konsekwentną segregację odpadów

Polityka nasza będzie ciągle doskonalona poprzez weryfikację jej aktualności i adekwatności
w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności PROFES oraz komunikowana interesariuszom
firmy.
Zarząd w składzie:
Ewa Karpińska-Bryke
Artur Olszewski
Mariusz Bryke
Dokument opracowany w ramach projektu „Lean Green – z troską o środowisko”, współfinansowanego przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

09.06.2014 r.

