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Polityka Grupy dotycząca środowiska naturalnego 

 

Koncern Volkswagen rozwija, produkuje i sprzedaje na całym świecie pojazdy 
mechaniczne oraz usługi mobilne. Występując w tej roli zobowiązaliśmy się do tego, 
by stać się jedną z wiodących firm oferujących produkty zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju oraz by stanowić przykład w dziedzinie ochrony 
środowiska. 

Dostrzegamy wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych i poczuwamy się do 
działań w tej dziedzinie. Podejmujemy wyzwanie dwóch stopni Celsjusza określone 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jesteśmy świadomi naszej szczególnej 
globalnej odpowiedzialności za środowisko oraz wpływu na nie jaki wiąże się z naszą 
działalnością i produktami. Wykorzystujemy światowy innowacyjny potencjał 
koncernu do zmniejszenia naszego śladu ekologicznego. Stawiamy czoła 
wyzwaniom w tej dziedzinie powstającym podczas całego cyklu życia naszych 
produktów. Jednocześnie wprowadzane przez nas innowacje pomagają naszym 
klientom zmniejszyć pozostawiany przez nich ślad ekologiczny i w znaczącym 
stopniu przyczyniają się do utrzymania naszej konkurencyjności oraz zapewniania 
miejsc pracy. 

 

Aby nadać konkretny wyraz działaniom w zakresie ochrony środowiska, Volkswagen 
Spółka Akcyjna oświadcza co następuje: 

1. Zarządzanie 

Kadra zarządzająca na wszystkich szczeblach, wszystkich marek i spółek koncernu 
Volkswagen jest świadoma zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności 
biznesowej. Słowem i czynem kadra wspiera działania prawne służące środowisku i 
daje przykład w tej dziedzinie. Osoby zarządzające są odpowiedzialne za realizację i 
dotrzymywanie zobowiązań zawartych w polityce środowiskowej. Kadra 
zarządzająca jest odpowiedzialna za to, żeby wszyscy pracownicy byli 
poinformowani i wykwalifikowani oraz by ponosili odpowiedzialność za powierzone 
im zadania. Zarząd koncernu i członkowie zarządów poszczególnych marek 
uwzględniają w swoich decyzjach zagadnienia związane ze środowiskiem 
naturalnym i traktują je na równi z innymi kryteriami branymi pod uwagę w 
działalności biznesowej. 

2. Compliance 

Przestrzegamy wymogów prawa oraz kierujemy się standardami i celami naszego 
przedsiębiorstwa. Nasze systemy zarządzania w dziedzinie środowiska i compliance 
uwzględniają ekologiczne aspekty i obowiązki wynikające z naszej działalności. Ich 
lekceważenie, oszustwa w tej dziedzinie lub błędne działania uznajemy za ciężkie 
wykroczenie przeciwko zasadom compliance. Zgodność działań z wytycznymi naszej 
polityki środowiskowej i z innymi wytycznymi koncernu w tej dziedzinie jest corocznie 



weryfikowana, a o wynikach tej weryfikacji zostają poinformowani zarząd koncernu, 
zarządy poszczególnych marek, względnie dyrektorzy spółek. 

3. Ochrona środowiska 

Nasze działania dotyczą całego cyklu życia produktu, co pozwala zmniejszyć 
zagrożenia dla środowiska i zapewnić mu jak najlepszą ochronę. Wśród tych działań 
znajduje się wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, dekarbonizacja, 
korzystanie z sieci dostawców działających zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju oraz oszczędne gospodarowanie zasobami. Zmniejszamy oddziaływanie na 
środowisko w całym cyklu życia produktu, w stosowanych procesach i oferowanych 
usługach uwzględniając przy tym realia ekonomiczne. Jako dowód realizacji tych 
celów każdego roku prezentujemy publicznie istotne dane dotyczące zagadnień 
środowiskowych i w przejrzysty sposób informujemy o postępach naszych działań. 

4. Współpraca z interesariuszami 

Bardzo ważne jest włączenie do tych działań naszych pracowników, klientów, 
dostawców, prawodawców, władz samorządowych, społeczności i innych 
zainteresowanych. Chcemy coraz lepiej spełniać ich oczekiwania i wymagania w 
dziedzinie środowiska naturalnego. Pomysły płynące z ich strony uwzględniamy w 
naszych systemach zarządzania wpływem na środowisko oraz w tych związanych z 
zagadnieniami compliance; są one drobiazgowo oceniane i znajdują wyraz w 
stosowanych przez nas procesach oraz w naszych produktach i usługach. W 
sprawozdaniach i w ramach prowadzonej przez nas komunikacji z interesariuszami 
prezentujemy weryfikowalne i wiarygodne informacje na ten temat. 

5. Stałe doskonalenie 

Elementem naszych starań o stałą poprawę sposobu oddziaływania naszych 
produktów, usług, procesów i urządzeń produkcyjnych na środowisko są nasze 
systemy zarządzania w tej dziedzinie uznane w skali międzynarodowej i 
zatwierdzone przez niezależnych rzeczoznawców. Same systemy również podlegają 
stałemu doskonaleniu. Dzięki temu wymagania dotyczące ochrony środowiska są 
uwzględniane w naszej głównej działalności i w podejmowanych przez nas 
decyzjach. Korzystamy z globalnej sieci ekspertów z naszych fabryk na całym 
świecie, żeby opracowywać i udostępniać jak najlepsze technologie oraz sposoby 
postępowania służące środowisku. Przejmujemy wiodącą rolę w dziedzinie 
pojawiających się nowych rozwiązań i regulacji środowiskowych w dziedzinie nauki i 
techniki. Naszym celem jest uzyskanie rezultatów wykraczających poza określone 
przez nas cele i zgłoszone wobec nas oczekiwania. 
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