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ERG S.A. kwestie związane z poszanowaniem środowiska traktuje jako jeden z priorytetów w 

swojej działalności, tym samym zobowiązuje się prowadzić wszelkie działania biznesowe w sposób 

odpowiedzialny, co znalazło wyraz w sformułowanej w tym celu Polityce Środowiskowej opierającej 

się na następujących zasadach: 

 

• przestrzeganie przez wszystkich pracowników obowiązujących przepisów prawnych i zasad 

z zakresu ochrony środowiska, 

• minimalizacja ilości powstających odpadów, 

• doskonalenie technologii i procesów wytwarzania z nastawieniem na ich energooszczędność 

oraz inne czynniki sprzyjające ochronie środowiska oraz zaspokojeniu potrzeb obecnych 

i przyszłych odbiorców oraz innych stron zainteresowanych, 

• ciągłe angażowanie i szkolenie pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości oraz 

systematycznego podnoszenia ich kompetencji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami, 

• zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i zasobów dla ciągłego rozwoju 

i unowocześniania organizacji. 

• rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym i organizacyjnym, 

wpływie ich działań na środowisko naturalne oraz przedsięwzięciach i osiągnięciach w tym 

zakresie, jako zachęta do ciągłego doskonalenia, 

• racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej i wody, 

• kreowanie stałej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami, 

• włączenie strategii środowiskowych do procesu planowania biznesowego, by mieć pewność, 

że nadzór nad oddziaływaniem na środowisko pozostaje integralną częścią wszelkich 

przedsięwzięć, 

• dążenie do wdrożenia metod zwiększających efektywność wykorzystywania przez firmę 

surowców wtórnych, odzysku oraz minimalizacji emisji odpadów, 

• poszukiwanie i udoskonalanie rozwiązań problemów środowiskowych, 

• przekazywanie zainteresowanym stronom informacji o swoich wymogach w zakresie ochrony 

środowiska i wynikach działań w tej sferze. 

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności z treścią polityki, zainteresowane strony mogą składać skargi 

za pomocą poczty elektronicznej kierując swoje uwagi na adres skargi@erg.com.pl 
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