POLITYKA ŚRODOWISKOWA
FIRMY EUROTRANS SP. Z O.O.
Zgodnie z troską o środowisko naturalne zobowiązujemy się do:
 spełniania wymagań prawnych oraz innych wymagań dotyczących
ochrony środowiska w obszarze działania spółki, dotyczących
aspektów środowiskowych,
 dokonywania przeglądów celów i zadań w odniesieniu do Polityki
Środowiska w obszarze działania spółki, dotyczących aspektów
środowiskowych,
 zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki w działania na rzecz
jakości oraz ochrony środowiska,
 preferowania technologii i minimalnej emisji szkodliwych czynników
do środowiska,
 informowania zainteresowanych stron o wpływie swojej działalności
na środowisko oraz o środowiskowych aspektach stosowania
produktów przez nas dostarczanych.
Główne cele środowiskowe:
 podejmowanie skutecznych działań w kierunku zmniejszenia ilości
odpadów i zużycia zasobów naturalnych poprzez optymalizację
procesów,
 ograniczanie zużycia surowców, energii i wody poprzez polepszanie
wydajności procesów produkcyjnych.
Niniejsza polityka jest znana, zrozumiała i realizowana przez pracowników
firmy oraz udostępniana zainteresowanym stronom zewnętrznym.
NASZE WARTOŚCI
EuroTrans Sp. z o.o. pragnie być liderem sektora transportowego w
zakresie stosowania najlepszych praktyk środowiskowych poprzez
promowanie pozytywnej kultury środowiskowej niosącej korzyści dla
obecnych i przyszłych pokoleń.

NASZE ZOBOWIĄZANIA
Eurotrans Sp. z o.o. jako globalna firma spedycyjna zobowiązuje się
zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska oraz zarządzać swoimi
działaniami operacyjnymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawnymi i normami dotyczącymi środowiska.
Deklarujemy, że zapewnimy dostępność zasobów wystarczających do
utrzymania i ciągłego doskonalenia naszej działalności na rzecz ochrony
środowiska.
NASZE CELE
EuroTrans Sp. z o.o. będzie stale identyfikować, oceniać i nadzorować te
aspekty swojej działalności, które mają wpływ na środowisko. Odwołując
się do najlepszej praktyki biznesowej zamierzamy:
- minimalizować zanieczyszczenia emitowane do powietrza oraz, w miarę
możliwości, zużycie paliwa, energii i wody,
- redukować ilość wytwarzanych odpadów i utylizować je zmniejszając w
ten sposób negatywny wpływ na środowisko,
- zapewniać wszystkim pracownikom szkolenie dające ogólne wiadomości
dotyczące zagadnień środowiskowych, a w uzasadnionych przypadkach,
szkolenie specjalistyczne dostosowane do potrzeb stanowisk pracy o
znaczącym wpływie na środowisko biorąc pod uwagę aspekty
środowiskowe podejmując decyzje dotyczące inwestycji i zakupów,
- zachęcać naszych dostawców i podwykonawców do wprowadzania
programów wspierających nasze cele i zadania środowiskowe w
sytuacjach, gdy ich działalność ma znaczący wpływ na środowisko,
- szanować i uwzględniać potrzeby i wymagania naszych kontrahentów we
wszelkich planach i decyzjach dotyczących naszych działań, które mają
wpływ na środowisko,
- wspierać wszelkie innowacje dotyczące działalności środowiskowej, w
które zaangażowani są nasi kontrahenci.

NADZÓR I PRZEGLĄD POLITYKI
Niniejsza
Polityka
środowiskowa
jest
komunikowana
wszystkim
pracownikom EuroTrans Sp z o.o. i osobom pracującym w imieniu firmy.
Polityka środowiskowa jest udostępniana klientom, dostawcom i innym
stronom zainteresowanym. Jakiekolwiek zmiany w dokumencie Polityki
środowiskowej będą zatwierdzane i komunikowane przez Kierownictwo
Eurotrans Sp. z o.o.
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