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Preambuła 

Produkujemy samochody dostawcze i komponenty. W tej roli zobowiązaliśmy się zostać wiodącym dostawcą 
zrównoważonej mobilności oraz wzorem w kwestiach ochrony środowiska. 

Jednocześnie przyjmujemy wyzwanie dla osiągnięcia światowego kompromisu w ramach ograniczenia zmian 
klimatu, określonego podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i realizacji 
ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu nieprzekraczającego 2 stopni Celsjusza. 

Mamy świadomość globalnej odpowiedzialności za otaczające nas środowisko i społeczeństwo, 
z uwzględnieniem wszystkich wpływów na środowisko, które związane są z naszymi działaniami i produktami.  

Główną wartość stanowi dla nas zgodność z prawem ochrony środowiska. Do naszych wiążących zobowiązań 
oprócz regulacji prawnych oraz wymogów urzędowych należą w szczególności również dobrowolne 
zobowiązania własne, jak np.: przestrzeganie wymagań wynikających z normy ISO 14001 oraz ISO 50001 
w naszych zakładach produkcyjnych lub realizacja naszych celów środowiskowych i energetycznych. Stale 
poprawiamy efektywność środowiskową naszych procesów i zakładów. 

Efektywność środowiskowa obejmuje w szczególności: 

 zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez ograniczanie i nadzorowanie emisji zanieczyszczeń do 
środowiska oraz zrównoważone gospodarowanie odpadami 

 optymalizowanie zużyć surowców, energii, gazu i wody 
 redukcję emisji gazów cieplarnianych w wyniku zmniejszenia zużycia paliwa lub energii oraz stosowania 

ubogich w CO2 źródeł energii 
 stałe doskonalenie wyniku energetycznego. 

W całym procesie produkcji wykorzystujemy efektywne środowiskowo i energetycznie, nowoczesne 
technologie oraz globalnie powiązany potencjał innowacyjny, zmniejszając w ten sposób nasz ślad ekologiczny 
w działalności i produktach. We wszystkich zakładach jesteśmy partnerem dla społeczeństwa oraz polityki 
w kształtowaniu pozytywnego rozwoju społecznego i ekologicznego. Preferujemy dostawców posiadających 
certyfikowane systemy zarządzania oraz świadomie dokonujemy zakupów energooszczędnych produktów oraz 
usług. 

Podejmujemy się wprowadzenia „Misji środowiskowej — Go To Zero”, Polityki środowiskowej Koncernu 
Volkswagen oraz Strategii Volkswagen Poznań i zobowiązujemy się do realizacji wymienionych poniżej 
głównych zasad. 

Główne zasady 

1. Postawa kierownictwa 

Nasze kierownictwo jest na wszystkich poziomach organizacji świadome zagrożeń środowiskowych, 
wynikających z naszej działalności gospodarczej. Słowem i czynem potwierdza swoją znajomość i postawę 
w zakresie zgodnego z prawem i środowiskiem działania oraz przyjęcie obowiązku dawania przykładu do 
naśladowania w kwestii ochrony środowiska naturalnego. Kierownictwo odpowiada również za to, by 
wymagania opisane w niniejszej polityce były znane w obszarze ich odpowiedzialności, aktualizowane, 
realizowane i przestrzegane. Nasze kierownictwo zapewnia, że wszyscy pracownicy są poinformowani, 
wykwalifikowani i odpowiedzialni za powierzane im zadania. Tworzy odpowiednie ramy w swoim obszarze 
odpowiedzialności, umożliwiając pracownikom i partnerom biznesowym komunikowanie szczególnie 
wrażliwych kwestii środowiskowych w sposób otwarty i bez obawy o negatywne konsekwencje. 

Zarząd poprzez odpowiednie regulacje wewnętrzne gwarantuje, że dostępne są informacje wymagane 
w zakresie Systemu zarządzania środowiskowego i energią zapewniającego zgodność ze zobowiązaniami 
(Compliance) oraz udostępnione zasoby niezbędne do utrzymania systemu zarządzania. W przypadku 
podejmowania ważnych decyzji w równym stopniu uwzględniane są kryteria środowiskowe i ekonomiczne. 
Zarząd kontroluje raz w roku przestrzeganie niniejszej Polityki środowiskowej i energetycznej, realizację celów 
środowiskowych i energetycznych oraz skuteczność naszego systemu zarządzania środowiskowego i energią 
zapewniającego zgodność ze zobowiązaniami (Compliance). 
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2. Zgodność ze zobowiązaniami / Compliance 

Przestrzegamy wymagań ustawowych i prawnych, kierujemy się dobrowolnymi zobowiązaniami własnymi jak 
i standardami oraz celami przedsiębiorstwa. Nasz system zarządzania środowiskowego i energią zapewniający 
zgodność ze zobowiązaniami (Compliance) zapewnia, że aspekty ekologiczne oraz obowiązki są w naszej 
działalności gospodarczej zdefiniowane i odpowiednio uwzględniane. Niewłaściwe zachowanie w zakresie 
ochrony środowiska oraz celowe nieprzestrzeganie przepisów lub nadużycia będą zgodnie z naszymi 
wytycznymi traktowane jako naruszenie reguł. Zgodność naszego działania z wytycznymi niniejszej Polityki 
środowiskowej i energetycznej oraz innymi koncernowymi wytycznymi środowiskowymi są raz w roku 
oceniane i raportowane do Zarządu Volkswagen Poznań oraz odpowiednim koordynatorom marki w zakresie 
produkcji. 

3. Ochrona środowiska naturalnego 

Kwestie ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej interpretujemy jako całość. Dotyczy to całego 
procesu produkcyjnego, z uwzględnieniem wpływów naszej działalności m.in. na powietrze, glebę, wody 
gruntowe, gospodarkę odpadami oraz zużycie surowców naturalnych. W ramach naszego zarządzania 
ryzykiem analizujemy aspekty środowiskowe, kwestie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska oraz 
wiążące zobowiązania w kontekście naszej działalności, procesów i sposobów postępowania. Zaliczają się do 
tego również: integracja odnawialnych źródeł energii, dekarbonizacja, zrównoważone łańcuchy dostaw, czy 
też efektywność wykorzystania zasobów i energii. W ten sposób wypracowane środki oraz szanse 
wykorzystujemy w celu uniknięcia lub zmniejszenia niepożądanego wpływu na środowisko. 
Przy pomocy określonych działań stale poprawiamy naszą efektywność środowiskową i energetyczną 
przy uwzględnieniu wykonalności ekonomicznej. Jako dowód spełnienia naszych celów raportujemy co roku 
ważne wskaźniki środowiskowe (KPI) i w sposób przejrzysty przedstawiamy postęp naszych działań. 

4. Współpraca ze stronami zainteresowanymi 

Uwzględnienie naszych pracowników, klientów, dostawców, ustawodawców, organów administracyjnych, 
sąsiadów oraz innych interesariuszy jest dla nas ważne. Chcielibyśmy poprawiać nasze zrozumienie ich 
oczekiwań oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska. Ich sugestie są uwzględniane w naszym systemie 
zarządzania środowiskowego i energią zapewniającym zgodność ze zobowiązaniami, rzetelnie oceniane 
i odzwierciedlają się w naszych procesach. W naszych raportach oraz w procesie komunikacji 
z interesariuszami udostępniamy przejrzyste i wiarygodne informacje. 

5. Ciągłe doskonalenie 

W naszych przedsięwzięciach, które mają na celu ciągłe zmniejszenie naszego wpływu, a co za tym idzie ciągłą 
poprawę efektywności środowiskowej naszych procesów produkcyjnych oraz urządzeń produkcyjnych, 
dysponujemy międzynarodowo uznanym, sprawdzonym przez niezależnych ekspertów systemem zarządzania 
środowiskowego i energią zapewniającym zgodność ze zobowiązaniami (Compliance). Nasz system 
zarządzania środowiskowego i energią zapewniający zgodność ze zobowiązaniami sam podlega równocześnie 
procesowi ciągłego ulepszania. Dzięki temu zapewniamy, że wymagania w zakresie ochrony środowiska 
i zarządzania energią są zaimplementowane w głównych obszarach naszej działalności oraz w naszym 
procesie decyzyjnym. Korzystamy z naszej globalnej sieci kontaktów z ekspertami z innych zakładów, w celu 
zidentyfikowania i udostępnienia możliwie najlepszych oraz sprawdzonych procedur i procesów w zakresie 
technologii środowiskowych oraz zarządzania środowiskiem i energią. Chcemy przejąć główną rolę w zakresie 
nowo pojawiając się, przyjaznych środowisku rozwiązań w nauce i technologii. Staramy się przekraczać nasze 
cele i stawiane nam oczekiwania.
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