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Każda firma wpływa na środowisko, niezależnie od rodzaju działalności, jaką prowadzi, dlatego
jest ono kluczowym interesariuszem. Zaangażowanie na rzecz środowiska wynika z poczucia
współodpowiedzialności przedsiębiorstw za funkcjonowanie przyszłych pokoleń.

PREAMBUŁA
W Grupie ERGO Hestia od lat podejmujemy starania, by konsekwentnie minimalizować negatywny
wpływ naszej biznesowej działalności na środowisko naturalne. To efekt naszej troski o jego dobrą
przyszłość. Dajemy jej wyraz w naszych autorskich projektach, w których obok aspektów biznesowych
i społecznych uwzględniamy także ekologiczne. Wierzymy bowiem, że nawet najdrobniejsze gesty i mądre,
odpowiedzialne decyzje mają ogromny sens. Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu ERGO, który
należy do jednego z największych na świecie reasekuratorów Munich Re – nasze działania oraz postawy,
zwielokrotnione w skali całej organizacji, mogą zaowocować korzystnymi zmianami w środowisku
naturalnym i pozytywną zmianą postaw wobec środowiska w naszym społecznym otoczeniu.

Prawo i wartości
W Grupie ERGO Hestia wierzymy, że tylko działanie może doprowadzić do zmian. W myśl tej zasady
zobowiązujemy się do ciągłego minimalizowania negatywnego wpływu naszej działalności biznesowej
na środowisko naturalne. Naszym trwałym zobowiązaniem, wpisującym się w ochronę środowiska jako
wartości, jest działanie zgodne z „Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” oraz „10 zasadami
United Nations Global Compact”. Uważamy bowiem, że ochrona środowiska jest istotną częścią naszej
kultury organizacyjnej. Nasze aspiracje i plany rozwojowe nie stoją w sprzeczności z równowagą
przyrodniczego ekosystemu. Uważamy bowiem, że tylko świadomość konieczności ograniczenia zużycia
surowców i zasobów naturalnych, w tym wody, energii, paliw czy papieru, pozwala nam efektywnie
i odpowiedzialnie zarządzać tymi kwestiami.

Zasady, którymi się kierujemy
Poszanowanie środowiska naturalnego zaczynamy od siebie, dlatego zobowiązujemy się, zarówno
wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu, do przestrzegania poniższych zasad.
1. Przestrzegania przepisów prawa i międzynarodowych zasad, których celem jest ochrona środowiska.
2.	Stałego monitorowania i raportowania poziomu wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.
3. Ograniczenia zużycia surowców i zasobów naturalnych poprzez racjonalizację i utrzymanie możliwie
najniższego poziomu zużycia wody, energii, paliw i papieru.
4. Odpowiedzialnego gospodarowania odpadami poprzez minimalizowanie ilości powstałych odpadów,
selektywną zbiórkę, maksymalizowanie recyklingu oraz przekazywanie odpadów do unieszkodliwiania.
5. Edukowania, zachęcania i angażowania pracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych
do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska i do zarządzania proekologicznego.
6. Promowania idei ochrony środowiska wśród klientów poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
w obszarze środowiskowym, z wykorzystaniem proekologicznej oferty ubezpieczeniowej oraz
aktywności marketingowej.
7. Aktywnego promowania zrównoważonego transportu, w tym dojazdów do pracy rowerem, grupowych
przejazdów samochodem i komunikacją miejską, dojazdów pociągiem oraz wideokonferencji
w codziennej działalności biznesowej.
8.	Stałego powiększania swojej floty samochodów ekologicznych oraz prowadzenia regularnych szkoleń
dla pracowników i partnerów pod kątem zasad ekologicznej i bezpiecznej jazdy.
9. Dbania o bioróżnorodność przyrodniczą, zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu.
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10. Prowadzenia otwartego dialogu z naszymi interesariuszami, zorientowanego na poszukiwanie
proekologicznych oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych.
11. Odpowiedzialnego i etycznego komunikowania naszego wpływu na środowisko za pośrednictwem
kanałów komunikacji powszechnie wykorzystywanych w naszej działalności biznesowej.
12. Prowadzenia takiej praktyki zakupów materiałów i urządzeń oraz współpracy z ich dostawcami, w której
jednym z istotnych parametrów wyboru będzie jak najmniejszy wpływ stosowania tych materiałów
i urządzeń na środowisko naturalne.

Deklaracja Zarządu Grupy ERGO Hestia
Wątkiem, który stanowi spoiwo naszej strategii – i tej biznesowej, i tej związanej z odpowiedzialnością
społeczną – jest odpowiedzialność za środowisko naturalne i najbliższe otoczenie. Niniejsza Polityka
jest wyrazem naszej troski o stan środowiska przyrodniczego oraz jego zrównoważony rozwój – dla
dobra przyszłych pokoleń. Za realizację powyższych zapisów odpowiedzialny jest każdy nasz pracownik
i współpracownik. Deklarujemy, że będziemy inicjować, wspierać oraz angażować środki niezbędne na
realizację i przestrzeganie postanowień niniejszej polityki w Grupie ERGO Hestia.

Zarząd Grupy ERGO Hestia

Polityka środowiskowa Grupy ERGO Hestia

3

