
 

Oświadczenie w sprawie ochrony 
środowiska 

Grupa QHSE 
 

Wersja 1. 
Luty 2021 
Publiczna 
 
 

 

  



Oświadczenie w sprawie ochrony środowiska Luty 2021 

Oświadczenie w sprawie ochrony środowiska 

 

Nasze zobowiązanie 

Bureau Veritas jest światowym liderem w zakresie badań, inspekcji i certyfikacji. Jesteśmy 
obecni w 140 krajach i zatrudniamy ponad 75 000 pracowników. Wierzymy, że zrównoważony 
rozwój jest niezbędny dla przyszłości naszej planety. Oznacza to, że ochrona środowiska jest 
wpisana we wszystkie działania i usługi, jakie świadczymy na rzecz społeczeństwa. Kiedy 
podejmujemy każdą decyzję, mamy na uwadze, że zasoby naturalne są coraz bardziej 
ograniczone, wody jest coraz mniej, różnorodność biologiczna zanika, a zmiany klimatyczne 
potęgują wyzwania, z którymi musimy się mierzyć na naszej planecie. 

Mając na uwadze dobro naszego środowiska, Bureau Veritas zobowiązuje się do: 

 Zachowywania pełnej zgodności z wszelkimi wymogami prawnymi dotyczącymi 
ochrony środowiska we wszystkich naszych podmiotach na całym świecie; 

 Edukowania, szkolenia i zwiększania świadomości naszych pracowników w zakresie 
ekologii i ochrony środowiska, w połączeniu z efektywną komunikacją, która sprawia, 
że konkretne tematy stają się częścią codziennych dyskusji i narracji w naszej 
organizacji; 

 Uznawania wyjątkowych praktyk oraz działań podejmowanych przez naszych 
pracowników na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości; 

 Zmniejszenia emisji dwutlenku węgla poprzez stosowanie energooszczędnych 
pojazdów oraz redukcję zużycia energii w naszych laboratoriach i obiektach. 
Dodatkowo, gdy tylko jest to możliwe i praktyczne, pozyskiwania energii 
z niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł. Nasze podmioty na całym świecie będą 
również przestrzegać wewnętrznych polityk ochrony środowiska, zapewniających 
pewną drogę do neutralności węglowej; 

 Współpracy z akcjonariuszami, naukowcami, klientami i społecznościami, aby 
znaleźć rozwiązania dla złożonych wyzwań związanych z ochroną środowiska; 

 Nieustannego dążenia do ciągłej poprawy naszych wyników w kwestii ochrony 
środowiska i zapobiegania wszelkim rodzajom zanieczyszczeń poprzez wdrożenie 
certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 we wszystkich 
naszych podmiotach. W ten sposób zapewnimy niezbędną infrastrukturę na poziomie 
lokalnym, aby móc realizować zobowiązania dotyczące życia naszych pracowników 
i codziennych działań; 

 Systematycznej oceny naszych wyników i okazji do rozwoju, przez wdrożenie 
programu audytów zewnętrznych i wewnętrznych, gwarantującego stały postęp 
w redukcji naszego śladu węglowego, zużycia wody i ilości odpadów, a także 
w ochronie bioróżnorodności. 

Dołożymy wszelkich starań, aby nasze zaangażowanie w ochronę planety i przyszłych pokoleń 
było obecne we wszystkich naszych działaniach. 

Uwzględnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii Bureau Veritas jest głęboko 
zakorzenione w naszej misji i DNA. Jako odpowiedzialna firma z dumą mówimy 
#dbamoplanetę, ponieważ zależy nam na stworzeniu lepszego świata, w szczególności 
poprzez dbanie o nasze środowisko. 

 

Didier Michaud-Daniel 
Dyrektor Generalny 
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