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PRZEPISY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA  

 

Jedną ze Wspólnych Wartości Brambles jest to, że zawsze będziemy postępować w sposób uczciwy i z 

szacunkiem wobec społeczności i środowiska. Brambles zobowiązuje się działać w oparciu o zasadę„ 

Zero Szkód”, co oznacza brak obrażeń i szkód dla środowiska. Naszym celem jest dostarczać 

innowacyjne, efektywne i zrównoważone dla środowiska rozwiązania biznesowe wspierające usługi 

świadczone naszym klientom. Pracowników Brambles prosimy o przyjęcie aktywnej postawy w zakresie 

zarządzania ryzykiem dla środowiska. 

 

Minimalne wymaganie jest takie, że wszystkie działania Brambles muszą zachowywać zgodność ze 

wszystkimi stosownymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi środowiska (Regulacje dotyczące 

środowiska). Od pracowników Brambles oczekuje się, że zaznajomią się oni ze wszystkimi Regulacjami 

dotyczącymi środowiska dla obszarów swojej działalności. Brambles podejmie również kroki, które 

pozwolą pracownikom być na bieżąco z Regulacjami dotyczącymi środowiska i ocenić wpływ tych 

zmian na praktyki operacyjne. 

 

Ponadto od wszystkich pracowników oczekujemy przestrzegania następujących zasad: 

 

• Przestrzeganie obowiązującej w Brambles karty „Zero Szkód” — przestrzegaj zobowiązań i wnoś 

swój własny wkład w zdrowe praktyki środowiskowe w naszych codziennych działaniach. 

• Poprawiaj efektywność wykorzystywania przez nas surowców i energii; 

• Ograniczaj do minimum generowanie emisji i odpadów na każdy wyprodukowany produkt; 

• Utylizuj nieuniknione odpady w sposób odpowiedzialny; 

• Ograniczaj do minimum wpływ na społeczeństwo takich czynników jak hałas czy utrata 

atrakcyjności wizualnej; 

• Reaguj na dotyczące środowiska obawy społeczeństwa w sposób prawy, uczciwy i z szacunkiem. 

• Wykorzystuj wpływ Brambles w łańcuchu zaopatrzenia w celu zminimalizowania wpływu naszych 

klientów na środowisko; 

• Wyszukuj dostawców, którzy mają aktywne podejście do sprawy zarządzania ryzykiem dla 

środowiska i którzy zarządzają zasobami naturalnymi w sposób odpowiedzialny.  

• Poproś naszych wykonawców o przestrzeganie takich samych jak nasze standardów dotyczących 

środowiska.  

 

Brambles wyznacza cele dotyczące środowiska i publicznie informuje o osiąganych wynikach. Od 

każdego oddziału spółki oczekuje się prowadzenia właściwej dokumentacji, monitorowania czynionych 

postępów i udostępniania dokładnych raportów o swoich osiągnięciach w stosunku do docelowych 

wyników. 

 

Każdy oddział musi dopilnować przestrzegania tych zasad, również w krajach, w których mogą jeszcze 

nie istnieć stosowne przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska. Od kierowników wymaga się 

opracowania dla wszystkich obiektów będących pod ich kontrolą planu zarządzania ryzykiem dla 

środowiska. Plany te powinny dotyczyć, w miarę potrzeby:  

 

• Odpowiednich obiektów zabezpieczających, miejsc przechowywania i utylizacji odpadów i innych 

potencjalnych zanieczyszczeń; 

• Zarządzania i monitorowania emisji, ścieków i uwalnianych strumieni odpadów; 

• Skuteczności urządzeń do mycia i pojemników na wodę burzową; 

• Konserwacji i monitorowania zbiorników na paliwo; 

• Systemów zabezpieczających w razie wypadków, takich jak pożary, awarie i kolizje samochodowe;  

• Minimalizacji emisji gazów z farb w sprayu; 

• Obniżenia poziomu hałasu i pyłu; 

• Zachowania atrakcyjnego wyglądu wizualnego; 
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• Przestrzegania wymogów instytucji nadzorczych i licencyjnych; oraz 

• Rozwiązywania wszelkich innych ważnych dla społeczeństwa spraw środowiskowych. 

 

Prowadzone będą regularne audyty środowiskowe w celu ocenienia przestrzegania stosownych 

regulacji i wdrażania tych przepisów. Kierownictwo powinno również przeprowadzać należne kontrole 

środowiskowe, zanim podejmie się dokonać jakiekolwiek przejęcia mienia, włącznie z dzierżawą. 

 

Dokładniejsze procedury w zakresie ochrony środowiska oraz wzorcowy plan zarządzania 

środowiskiem można uzyskać od starszego wiceprezesa Grupy i od działu kadr.mailto: 
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