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Uwaga 
W przypadku gdy którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszej „Polityce” jest sprzeczne z miejscowym prawem, 

przepisami czy też regulaminami jakiejś jednostki, wiążące są dane prawa, przepisy i regulaminy  
.  
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Polityka w zakresie ochrony środowiska 

Indorama Ventures ma świadomość, że jako przedsiębiorstwo wywieramy wpływ na 

środowisko za sprawą naszej działalności operacyjnej, naszych obiektów i innego rodzaju 

działań. Zobowiązujemy się dążyć do doskonałości, aby zapobiegać niekorzystnemu 

wpływowi naszej działalności na środowisko oraz go ograniczać i oczekujemy podobnego 

zobowiązania od naszych dostawców. 

Staramy się minimalizować oddziaływanie na środowisko, propagować wśród personelu 

świadomość ekologiczną i zapewniać niezbędne szkolenia, aby umożliwić pracownikom 

pełną realizację niniejszej polityki. Przestrzegamy i w miarę możliwości staramy się 

przekraczać in plus właściwe wymogi prawne i inne dotyczące przedsiębiorstwa i branży. W 

celu ograniczania naszego wpływu na środowisko zobowiązujemy się dbać o sprawność 

składników naszego majątku, aby zagwarantować ich działanie z optymalną efektywnością. 

Zapewniamy efektywność naszych inwestycji i ochrony środowiska dzięki monitorowaniu 

wyników w zakresie ochrony środowiska i środowiskowego zwrotu z inwestycji przy pomocy 

naszych systemów zarządzania. Zobowiązujemy się ponadto minimalizować wpływ na 

środowisko wywierany przez jednostki, nad którymi nie sprawujemy zarządu, oraz 

przedsięwzięcia typu joint venture dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu we współpracy z 

właściwymi osobami zainteresowanymi. 

Współpracujemy z naszymi interesariuszami, partnerami w celu ochrony środowiska, 

poprawy świadomości ekologicznej i rozpowszechniania dobrych praktyk. Zobowiązujemy 

się stale doskonalić sposób zarządzania pod względem wpływu na środowisko. Powyższe 

obejmuje dobór wykonawców i dostawców na podstawie ich wyników w dziedzinie ochrony 

środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego, które są na bieżąco 

weryfikowane. Do naszych partnerów zaliczają się również nasze jednostki niższego 

szczebla, gdyż staramy się współpracować z klientami dla zminimalizowania wpływu na 

środowisko ze strony operacji logistycznych. 

Trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o najnowsze przepisy międzynarodowe, normy i dobre 

praktyki, i uwzględniamy je w swojej polityce korporacyjnej, decyzjach biznesowych, 

zakupach, zarządzaniu łańcuchem dostaw, opracowywaniu i dostawach produktów i usług. 

Aktywnie poszukujemy sposobów na zminimalizowanie emisji CO2 przez ograniczenie 

zużycia energii, poprawę ekoefektywności działalności oraz zmniejszone zużycie zasobów 

naturalnych. 

Mamy do odegrania kluczową rolę w rozwoju gospodarki okrężnej, która polega na 

recyklingu materiałów, przez co zmniejsza się zużycie wody, energii i materiałów oraz 

ogranicza się emisje gazów cieplarnianych. Dzięki strategii „Climate Change” i inicjatywom 

„Product Stewardship” IVL włącza ocenę i minimalizację wpływu na środowisko do 

projektowania wyrobów, produkcji, obsługi i transportu. Ponadto IVL aktywnie dąży do 

stosowania innowacji w celu rozwiązywania trudnych problemów związanych z ochroną 

środowiska – od naszej współpracy przy rozwoju produktów na bazie „bio” do naszej roli 

wiodącej w promowaniu gospodarki okrężnej. 

Mamy rygorystyczne normy zgodności w zakresie gospodarowania odpadami w zakładach 

zgodnie z wymogami prawa. Powyższe obejmuje należytą inwentaryzację odpadów według 
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nazwy, rodzaju, kodu (zgodnie z wymogami prawa), miejsca składowania, sposobu wywozu 

poza teren zakładu, unieszkodliwiania i utylizacji oraz ilości odpadów wytwarzanych, 

składowanych na terenie zakładu i utylizowanych na terenie zakładu i poza nim. Będziemy 

nadal prowadzić odpowiedzialną gospodarkę odpadami i w miarę możliwości stosować 

zasady bardziej surowe niż wymogi prawa. Zobowiązujemy się zmniejszać ilość odpadów 

dzięki dostawcom stosującym zasady zrównoważonego rozwoju, którzy są w stanie 

wykorzystywać materiały ponownie, odtwarzać je czy też recyklingować. Zobowiązujemy się 

też zmniejszać ilość odpadów niebezpiecznych i zapewniać ich utylizację przez odpowiednie 

podmioty. 

Będziemy nadal wdrażać stosowanie odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych 

żarówek i sprzętu oraz urządzeń do tele- i wideokonferencji, aby ograniczać dojazdy na 

spotkania i w ten sposób zmniejszać swój ślad węglowy. 

Pozostajemy odpowiedzialnym sąsiadem w społecznościach, w których prowadzimy 

działalność, i dbamy o jakość życia społecznego. Stosujemy skuteczny mechanizm 

współpracy ze społecznościami lokalnymi w związku z naszą działalnością, potencjalnymi 

zagrożeniami i planami interwencji kryzysowej. 

Utrzymujemy wewnętrzną strukturę zarządzania w zakresie nadzoru nad problematyką 

ochrony środowiska, zawierającą jasno określone zobowiązania do przestrzegania 

postanowień niniejszej polityki, monitorowania naszych wyników w zakresie ochrony 

środowiska oraz ustalania celów w ramach doskonalenia. 

Zobowiązujemy się rozszerzać swoją działalność w sposób zrównoważony, a przy 

badaniach due diligence w przypadku łączenia spółek i przejęć oraz przy planowaniu 

projektów tworzonych od podstaw uwzględniać wszystkie kryteria opisane w niniejszej 

polityce ochrony środowiska, składać regularnie sprawozdania w dziedzinie ochrony 

środowiska. 

Zmiany klimatyczne 

Zmiany klimatyczne są powszechnie uznawane za problem międzynarodowy przez rządy 

krajów, w których prowadzimy działalność, i zdecydowanie zobowiązujemy się do 

wypełnienia swoich zadań w tym zakresie. Jesteśmy zatem zobowiązani do ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych z naszej działalności w sposób zgodny ze strategiami 

państwowymi  i zgodny z zobowiązaniem do prowadzenia zrównoważonej działalności 

powziętym wobec naszych interesariuszy. 

Nasze zobowiązania w zakresie zmian klimatycznych obejmują również prawidłowe 

rozliczanie emisji gazów cieplarnianych, ograniczanie ryzyka zmian klimatycznych oraz 

innowacje zmierzające do zmniejszania wpływu na zmiany klimatyczne, współpracę z 

interesariuszami, jawność publiczną oraz mechanizmy zapewniające odpowiedzialność za 

kwestie związane ze zmianami klimatycznymi w naszej organizacji. 

Nasze główne zobowiązania w zakresie zmian klimatycznych obejmują uwzględnienie w 

naszych procesach bieżącego zarządzania ryzykiem oceny potencjalnego wpływu, jaki na 

naszą działalność mogą wywierać zmiany w strategiach dotyczących zmian klimatycznych, 

aktywną współpracę z naszymi głównymi interesariuszami, w tym dostawcami w celu 
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skuteczniejszego ograniczania ilości odpadów, składanie corocznych sprawozdań z 

postępów w publikowanym raporcie o zrównoważonym rozwoju. 

Bioróżnorodność  

Nasza polityka w zakresie ochrony i propagowania bioróżnorodności odzwierciedla nasze 

zaangażowanie w promowanie celów zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu naszą 

działalnością i jej rozwoju. Nasza polityka zakłada dążenie do zwiększania bioróżnorodności 

w miarę realnych możliwości. 

W związku powyższym w miejscach, w których nasze lokalizacje zostały uznane za istotne z 

punktu widzenia otaczających ich siedlisk naturalnych, współpracujemy z właściwymi 

organami i osobami zainteresowanymi, aby zapewnić ochronę tych siedlisk dzięki 

stosowaniu skutecznych metod kontroli zanieczyszczeń oraz planów zarządzania 

uwzględniających ochronę bądź zwiększanie bioróżnorodności tych miejsc. 

Przy tworzeniu nowych zakładów przestrzegamy wszystkich właściwych wymogów 

ustawowych oraz wytycznych dotyczących obszarów chronionych znajdujących się na 

naszym terenie. Gdy zachodzi konieczność budowy, dążymy do propagowania 

bioróżnorodności, uwzględniamy miejscowe plany działania i sieci bioróżnorodności. 

Dążymy do odnajdywania miejsc, w których istnieje potencjał zwiększania bioróżnorodności, 

i z czasem opracowujemy plany działania pozwalające osiągnąć ten cel, współpracując przy 

tym z właściwymi organami i osobami, które propagują bioróżnorodność na szczeblu 

lokalnym i ogólnokrajowym. Ponadto staramy się dowiadywać, jak możemy wspierać rozwój 

wybranych programów czy inicjatyw. 

 

 


