
 

 

Polityka środowiskowa Korporacji Universal  

Fundamentalną odpowiedzialnością spółki Universal w stosunku do swoich interesariuszy jest 
osiągnięcie wysokich standardów efektywności środowiskowej w celu podtrzymania trwałości 
operacyjnej. Aby utrzymać zobowiązania w stosunku do społeczności, w których działamy, krytycznym 
staje się zrozumienie zagrożeń dla środowiska i naszych globalnych szans. Universal rozpoznaje trzy typy 
podstawowego zagrożenia dla środowiska poprzez zostawiany przez nas globalny ślad: zużycie wody, 
wytwarzanie odpadów i emisja gazów cieplarnianych. Zidentyfikowaliśmy te właśnie podstawowe 
zagrożenia dla środowiska w wyniku przeglądu dokonanego przez interesariuszy, pozwalającego 
zrozumieć nasz krytyczny wpływ na środowisko.  

Aby utrzymać działalność i sprostać zobowiązaniom zainteresowanych podmiotów, spółka Universal 
będzie przestrzegała wszystkich przepisów i regulacji dotyczących środowiska w krajach, w których 
prowadzimy działalność. Zgodność z przepisami środowiskowymi jest podstawą pozostania 
odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym. Na całym świecie uchwalono wiele przepisów i regulacji 
dotyczących ochrony środowiska związanych ze zmniejszaniem, eliminowaniem lub ograniczaniem 
wypuszczania czy uwalniania środków skażonych lub zanieczyszczeń w powietrze, do wody i gleby oraz 
mających na celu zajęcie się kwestią zmiany klimatu. Polityką Universal jest stosowanie się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i regulacji środowiskowych. 

Universal będzie kontynuować monitorowanie i zarządzanie swoich rozpoznanych wpływów na 
środowisko w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Będziemy kontynuować gospodarowanie wodą 
w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Będziemy kontynuować redukowanie odpadów oraz 
recykling lub ponowne wprowadzanie do obiegu tam, gdzie to będzie operacyjnie możliwe. Będziemy 
nadal w swojej działalności i łańcuchu dostaw podnosić wydajność i starać się używać paliw 
odnawialnych. Na koniec, będziemy także popierać zalesianie terenów i używanie w naszych 
przedsiębiorstwach i łańcuchu dostaw drewna pozyskiwanego z odnawialnego źródła. Te działania będą 
częścią naszych wysiłków przeciwdziałających zmianie klimatu i zarządzających naszym ryzykiem 
związanym z tą zmianą. 

Aby kontynuować wysoki poziom wydajności środowiskowej, Universal zaangażuje różnych interesariuszy 
do dokonywania ciągłego przeglądu naszej działalności gospodarczej.  Będziemy ciągle oceniać wpływ, jaki 
wywieramy na środowisko i wdrażać najlepsze praktyki zarządzania w krajach, w których prowadzimy 
działalność.  Podniesiemy także świadomość pracowników na temat tych wpływów na środowisko i 
pomożemy naszym dostawcom wdrożyć tę politykę. 



Ze względu na różne środowiska robocze, nasze lokalne zespoły opracują i wdrożą lokalne zasady 
postępowania oraz programy stosowne do lokalnego środowiska roboczego, zatwierdzą zasoby 
organizacyjne, nauczą i przeszkolą siłę roboczą aby przestrzegała obowiązujących przepisów prawa, 
Kodeksu Postępowania Spółki Universal i innych zasad postępowania a także niniejszej Polityki 
Środowiskowej. Polityka ta będzie regularnie weryfikowana przez Komitet Mianowania i Ładu 
Korporacyjnego i w razie potrzeby modyfikowana. 

 


