
 

  

POLITYKA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM  
I ENERGIĄ W GRUPIE B+N 



THE ENVIRONMENTAL AND ENERGY  
MANAGEMENT POLICY OF THE B+N GROUP 

1st June 2022 

WE WORK FOR A MORE LIVEABLE WORLD   

 
 

 

"Pracujemy dla lepszego środowiska". 

Hasło to reprezentuje nasze starania  

o stworzenie zdrowego środowiska, 

poprawiającego jakość życia każdego 

człowieka, zarówno w domu, jak  

i w pracy. Nieustannie dążymy do 

osiągnięcia korzystnego profilu 

środowiskowego przedsiębiorstwa  

i demonstrujemy nasze wysiłki poprzez 

traktowanie wpływu naszej działalności 

na środowisko zgodnie ze Zintegrowaną 

Polityką B+N, Zintegrowanymi Celami 

B+N oraz odpowiednimi przepisami 

prawa dotyczącymi ochrony środowiska. 

 

Grupa B+N prowadzi swoją działalność 

zgodnie z wymaganiami normy ISO 

14001:2015 dotyczącej systemów 

zarządzania środowiskowego oraz 

normy ISO 50001:2018 dotyczącej 

zarządzania energią. Systemy te 

umożliwiają nam kierowanie ochroną 

środowiska, zapobieganie 

zanieczyszczeniom powietrza  

i zmniejszenie zużycia energii  

w synchronizacji ze społecznymi  

i ekonomicznymi potrzebami organizacji 

oraz wprowadzenie działań 

zwiększających wydajność poprzez ciągłe 

doskonalenie naszych procesów. 

 

Przy określaniu środków ochrony środowiska 

jednym z punktów wyjścia jest regularnie 

aktualizowana i przeglądana lista aspektów 

środowiskowych. Na podstawie oceny 

aspektów środowiskowych oraz wniosków 

wyciągniętych z incydentów Grupa B+N ogłasza 

krótko i długoterminowe cele w zakresie 

ochrony środowiska. 

 

W odniesieniu do naszej 

działalności kierownictwo firmy 

określiło następujące obszary 

odgrywające kluczową rolę  

w ochronie środowiska:   
 

1. Grupa B+N zobowiązuje się do ograniczenia 

do minimum stosowania chemikaliów  

i mieszanin sklasyfikowanych jako 

niebezpieczne, systematycznego poszukiwania 

odpowiednich alternatyw i oferowania tych 

bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań 

swoim klientom.      

 

2. Koncepcja bezpieczeństwa Grupy B+N 

opiera się na właściwym przechowywaniu 

chemikaliów i mieszanin, tak aby nie doszło  

do ich wycieku i zanieczyszczenia środowiska. 

Niebezpieczne chemikalia i mieszaniny są 

zawsze przechowywane na oddzielnych 

miejscach składowania, które są wyposażone  

w sprzęt i zestawy awaryjne.   

 

3. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby 

ograniczyć ilość odpadów w każdym z naszych 

lokali oraz zapewnić bezpieczne procesy 

gospodarowania odpadami, w tym prawidłową 

utylizację przez uprawnione firmy. 

Współpracujemy z firmami zajmującymi się 

zbiórką odpadów elektronicznych oraz 

zajmującymi się sortowaniem, ponownym 

wykorzystaniem i recyklingiem odpadów 

opakowaniowych.    
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4. Każdy z naszych pojazdów i maszyn jest 

poddawany regularnym przeglądom 

technicznym, dzięki czemu można ograniczyć 

do minimum emisję szkodliwych substancji, a 

tym samym zanieczyszczenie powietrza oraz 

zapobiec uwalnianiu się płynów 

wykorzystywanych w naszej działalności, 

zwłaszcza produktów naftowych.   

 

5. Śledzimy zużycie paliwa, aby zmniejszyć 

wykorzystanie zasobów naturalnych i nasz ślad 

na środowisku.   

 

6. Monitorujemy i oceniamy zużycie energii w 

naszych obiektach (woda, gaz, prąd) i 

dokładamy wszelkich starań, aby je zmniejszyć, 

np. poprzez stosowanie energooszczędnych 

urządzeń.      

 

7. W naszej opinii szkolenia prowadzone 

regularnie dla naszych pracowników są kluczem 

do zapobiegania poważnym wypadkom i 

ograniczania do minimum ryzyka wystąpienia 

szkód środowiskowych.  

8. Grupa B+N zwraca uwagę na ochronę 

środowiska i przestrzega niezbędnych 

procedur, dzięki którym nie będą zgłaszane 

żadne skargi na zachowania firmy w zakresie 

ochrony środowiska i nie będą nakładane na nią 

żadne oficjalne sankcje.    

 

9. Preferujemy dostawców przyjaznych 

środowisku, posiadających certyfikaty 

zgodności z normami ISO 14001 i ISO 50001. 

Ocena ich stosunku do środowiska jest częścią 

systemu oceny dostawców. 

 

10.  Grupa B+N odgrywa wiodącą rolę w świecie 

innowacji. Naszym celem jest regularne 

wprowadzanie nowych, przyjaznych dla 

środowiska technologii i procedur, szczególnie 

w dziedzinie sprzątania.   

 

Deklarujemy, że nasza firma nadal koncentruje 

się na intensyfikacji ochrony środowiska i 

motywuje swoich pracowników do 

odpowiedzialnych zachowań ekologicznych, 

oszczędnego korzystania z energii i zasobów 

naturalnych oraz zbierania odpadów, aby ich 

działania miały jak najmniejszy wpływ na 

środowisko.   

 

Niniejsza Polityka Zarządzania Środowiskiem i 

Energią jest okresowo weryfikowana i 

komunikowana na każdym szczeblu naszej 

firmy, a także naszym interesariuszom. 
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