POLITYKA

ENERGIA I KLIMAT
Firma FlexLink zobowiązuje się do zapobiegania i unikania marnotrawstwa energii oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych poprzez
ciągłe doskonalenie efektywności energetycznej, ponieważ związek pomiędzy efektywnością energetyczną, energią odnawialną i
łagodzeniem zmian klimatycznych jest oczywisty.
Dążymy do zapobiegania i unikania marnotrawstwa
energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych
poprzez ciągłe doskonalenie efektywności energetycznej.
Poszukujemy niskoemisyjnych form energii
w naszych zakładach, biurach i na wszystkich
etapach łańcucha wartości.
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Nasza polityka wspiera strategię firmy, której celem
jest utrzymanie rentowności i wzmocnienie naszej
pozycji konkurencyjnej, poprzez redukcję kosztów
energii i odpadów oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez monitorowanie zużycia
energii i wynikających z tego emisji z zakresu 1 i 2.
Zapewniamy, że zasoby i informacje są
udostępniane odpowiednim stronom
zainteresowanym, aby wspierać cele i zadania
energetyczne, przy jednoczesnym zapewnieniu
możliwie najlepszego środowiska dla osób
przebywających w naszym obiekcie poprzez
poprawę wydajności energetycznej.
Zobowiązujemy się do przestrzegania nie tylko
wszystkich wymaganych przepisów prawnych
w zakresie zużycia energii, ale także wszelkich

dodatkowych wymagań, na które się zgadzamy.
Uwzględniamy efektywność energetyczną jako
kluczowe kryterium przy zakupie nowego sprzętu
oraz podczas projektowania i renowacji obiektów.
Promujemy świadomość energetyczną wśród
naszych pracowników, a także dostawców
i podwykonawców, z których usług korzystamy, za
pośrednictwem naszego Podręcznika Dostawcy.
Świadomość ta ma na celu ciągłe doskonalenie
naszej efektywności i wydajności energetycznej,
a także wspieranie zaangażowania w ograniczanie
naszego wpływu na środowisko.
Nasza polityka opiera się na:
•

Korporacyjnej polityce z zakresu BHP i ochrony
środowiska

•

Wartościach

•

Systemie zarządzania operacyjnego (OMS)

•

Lean Six Sigma

•

Kluczowych wskaźnikach wydajności

•

Myśleniu opartym na ryzyk

•

Programie zrównoważonego rozwoju

Zobowiązujemy się do ciągłego podnoszenia naszej
świadomości energetycznej poprzez proaktywne
monitorowanie częstotliwości i skutków incydentów
energetycznych.
Wszystkie osoby, które działają na rzecz lub
w imieniu firmy FlexLink mają obowiązek
przestrzegać i wspierać tę politykę.
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