Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej
działalności. Większość surowców i składników
naszych produktów pochodzi prosto z natury.
Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio
związany ze stanem środowiska. Jednak, wraz z
rozwojem prowadzonej przez naszą firmę
działalności, zwiększa się nasz wpływ na
środowisko, dlatego też nieustannie szukamy
sposobów na ograniczenie naszego oddziaływania
na środowisko i klimat.
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Zarządzanie środowiskowe jest
fundamentem naszej działalności.
Ambicją naszej firmy jest osiągnięcie
statusu najszybciej rozwijającego się
globalnego przedsiębiorstwa
piwowarskiego. Grupa Carlsberg
rozumie jednak, że jesteśmy
zobowiązani do działania w sposób
zrównoważony, nie tylko w odniesieniu
do środowiska i klimatu, lecz także
społeczności,
w których
prowadzimy
Grupa
Carlsberg
nieustannie
dąży do
naszą działalność.
optymalizacji
wykorzystania zasobów
naturalnych, aby nasze produkty i
działania postrzegane były z
perspektywy cyklu życia, a także do
rozwijania i stosowania przyjaznych
środowisku produktów, materiałów i
technologii w sposób, który przyczynia
się do długoterminowego
zrównoważonego rozwoju.

Polityka dotyczy następujących kwestii:
1. Systemu i dokumentacji
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2. Energii i emisji
3. Wody
4. Ścieków
5. Inwestycji i zakupów
6. Opakowań
7. Odpadów i produktów ubocznych
8. Interesariuszy
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SYSTEM I
DOKUMENTACJA

WODA
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ODPADY I
PRODUKTY
UBOCZNE

Systemy zarządzania łańcuchem
dostaw i produkcją podmiotów
zależnych Grupy Carlsberg
muszą być certyfikowane
zgodnie z normą ISO 14001,
która w Europie Zachodniej
obejmuje ponadto logistykę.
Podmioty zależne zobowiązane
są do podejmowania
systematycznych działań
mających na celu usprawnienie
procesów związanych z ochroną
środowiska poprzez
wyznaczanie długoterminowych
celów, planowanie działań i
obowiązkową sprawozdawczość
na temat kluczowych kwestii
dotyczących ochrony
środowiska.

2.0
ENERGIA I EMISJE
2.1

Spółki zależne Grupy Carlsberg
dążą do możliwie jak
najbardziej efektywnego
wykorzystywania wszystkich
rodzajów źródeł energii,
ograniczania emisji i hałasu
oraz regularnej oceny
możliwości wprowadzenia
odnawialnych źródeł energii w
celu zmniejszenia emisji
dwutlenku węgla.

Spółki zależne Grupy Carlsberg
zobowiązane są do dążenia do
osiągnięcia zrównoważonego
zużycia wody w społecznościach,
w których ich zakłady są
zlokalizowane.
Spółki zależne Grupy Carlsberg
regularnie dokonują oceny
dotyczącego ich zagrożenia w
kwestii niedoboru wody, we
wszystkich formach, i
podejmują odpowiednie kroki,
aby zapewnić długoterminową
dostępność wody.
W obszarach, w których
dostępność wody jest
ograniczona, spółki zależne
Grupy Carlsberg zobowiązane
są do współpracy z lokalnymi
społecznościami, aby
zrozumieć, w jaki sposób
możemy lepiej wspierać
zarządzanie ich zasobami.

Spółki zależne Grupy
Carlsberg zobowiązane są do
zapewnienia oczyszczania
ścieków. Może odbywać się to
zarówno w oczyszczalni
ścieków w zakładzie lub w
zewnętrznej oczyszczalni
ścieków
komunalnych/przemysłowych.

Spółki zależne Grupy Carlsberg
zobowiązane są do
podejmowania nieustannych
działań mających na celu
ograniczenie i promowanie
ponownego wykorzystania i
recyklingu materiałów
opakowaniowych, w celu
zminimalizowania
oddziaływania na środowisko.

7.1

Spółki zależne Grupy
Carlsberg zobowiązane są do
dążenia do wykorzystywania
piwowarskich produktów
ubocznych jako materiału
paszowego, energii
odnawialnej lub nawozów.

W przypadku wprowadzania
nowych rodzajów opakowań na
rynek, wybór opakowań podlega
ocenie cyklu życia lub ocenie
Cradle-2-Cradle, w przypadku
których oceniane jest ich ogólne
oddziaływanie na środowisko.

5.0
INWESTYCJE I
ZAKUPY

5.1

Grupa Carlsberg wyznacza
priorytety ekologicznych
aspektów inwestycji i zakupów
podczas planowania,
budżetowania i realizacji
działań.

Spółki zależne Grupy
Carlsberg zobowiązane są do
podejmowania aktywnych
działań w zakresie
udoskonalania i tworzenia
przyjaznych dla środowiska
systemów pakowania
napojów w każdym miejscu,
w którym nasze firmy
prowadzą swoją działalność
oraz do przeprowadzania
kampanii konsumenckich
dotyczących wpływu
opakowań na środowisko.

Spółki zależne Grupy
Carlsberg zobowiązane są do
minimalizowania wytwarzanie
odpadów, co pozwoli na
uniknięcie zanieczyszczenia
gleby, wody i powietrza.

Należy unikać wszelkich form
niekontrolowanych składowisk
odpadów.

8.0
INTERESARIUSZE

8.1

Spółki zależne Grupy
Carlsberg są otwarte na
szczery i bezstronny dialog z
naszymi interesariuszami na
temat kwestii
środowiskowych.

ZAKRES POLITYKI
Polityki ochrony środowiska Grupy
Carlsberg dotyczy wszystkich
pracowników Grupy Carlsberg, w tym
spółek zależnych i pracowników, którzy
są zatrudniani w sposób nieformalny,
w ramach umów krótkoterminowych
lub w niepełnym wymiarze czasu
pracy. Zachęcamy spółki typu joint
venture i naszych partnerów
biznesowych do przyjęcia i wdrożenia
naszej Polityki. Wszyscy dostawcy i
licencjobiorcy naszej firmy (w tym
agenci i inne osoby trzecie)
zobowiązani są do przestrzegania
kodeksu postępowania dostawcy i
licencjobiorcy, który określa standardy
społeczne, środowiskowe i etyczne
naszej firmy.
Spółki zależne oznaczają spółki będące,
bezpośrednio lub pośrednio, własnością
Carlsberg Breweries A/S, spółki w
których kontroluje ona więcej niż 50%
praw głosu lub które są przez nią
kontrolowane w inny sposób.
ZAPEWNIENIE PRZESTRZEGANIA
POSTANOWIEŃ POLITYKI
Wszystkie spółki wchodzące w skład
Grupy Carlsberg są zobowiązane do
przestrzegania postanowień Polityki,
jak również przepisów prawa
krajowego. W przypadku wystąpienia
różnic pomiędzy treścią niniejszej
Polityki a przepisami krajowymi lub
innymi obowiązującymi standardami,
stosuje się wymogi bardziej
rygorystyczne.
Wszelkie rozbieżności pomiędzy
postanowieniami niniejszej polityki a
przepisami krajowymi lub innymi
obowiązującymi normami podlegać
będą ocenie ze strony centrali Grupy
Carlsberg we współpracy ze spółkami
należącymi do Grupy.
Dotyczy: Grupy Carlsberg i spółek zależnych
Zatwierdzone przez: Komitet Wykonawczy
Rodzaj dokumentu: Polityka – poziom 1
Odniesienie: Polityka Grupy w obszarze
społecznej odpowiedzialności biznesu
Wersja: 002
Data zatwierdzenia: 01.01.2014 r.
Grupa Carlsberg okresowo dokonuje przeglądu
polityki i wytycznych w zakresie ochrony
środowiska w celu zapewnienia ich adekwatności i
przydatności względem prowadzonej przez naszą
firmę działalności. Zastosowanie w każdym
przypadku ma najnowsza wersja.

Firmy, które w ostatnim czasie
dołączyły do Grupy Carlsberg mogą
zostać zwolnione w okresie integracji z
obowiązku wypełniania postanowień
Polityki.

WDROŻENIE
Spółki zależne Grupy Carlsberg
zobowiązane są do stosowania polityki
ochrony środowiska w swojej
codziennej pracy, przy wykorzystaniu
certyfikowanego systemu zarządzania
środowiskowego ISO 14001.
Spółki zależne Grupy Carlsberg
zobowiązane są do opracowania i
wdrożenia programu udoskonaleń
związanych z ochroną środowiska,
którego celem jest wzmocnienie
zaangażowania na rzecz ciągłego
doskonalenia zmierzającego ku
zmniejszeniu naszego oddziaływania
na środowisko.
Przestrzeganie zasad Polityki musi być
regularnie monitorowane; wymagane
jest również wdrażanie odpowiednich
planów działań naprawczych. Programy
udoskonaleń muszą być oparte na
analizie oddziaływania na środowisko,
wynikach audytów wewnętrznych i
zewnętrznych oraz zaleceniach
kierownictwa.
Program środowiskowy musi zawierać
konkretne, wymierne, osiągalne,
realistyczne i określone w czasie cele,
które obejmują indywidualną
odpowiedzialność na wszystkich
szczeblach.
Wszystkie spółki należące do Grupy
zobowiązane są podjąć odpowiednie
działania w celu przekazania
postanowień niniejszej Polityki
pracownikom w ich rodzimym języku.
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