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Ochrona środowiska to kluczowy aspekt polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), do której mogą wnieść swój 
wkład wszyscy pracownicy Grupy. 

Kwestię wzmocnienia działań na rzecz środowiska Grupa Legrand traktuje jako jeden z priorytetów w swojej działalności i  
wprowadza globalną politykę ochrony środowiska, opartą na czterech filarach: 

 
 
 

Oferowanie klientom rozwiązań w zakresie zrównoważonego budownictwa 
• Opracowanie niezależnych lub połączonych rozwiązań dla zarządzania energią, które zapewniają efektywność 

energetyczną w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych; 
• Wprowadzenie innowacyjnej strategii ekologicznego projektowania, ukierunkowanej na gospodarkę o bardziej zamkniętym 

obiegu, aby mierzyć i zmniejszać wpływ naszych produktów, systemów i usług na środowisko. Strategia obejmuje cały 
łańcuch wartości, w tym przetwarzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego po zakończeniu eksploatacji; 

• Śledzenie i ograniczanie stosowania substancji niebezpiecznych dla środowiska; 
• Nieustanne dbanie o potrzeby interesariuszy.  

 
Uwzględnienie aspektów środowiskowych w naszych jednostkach i zaangażowanie naszych partnerów 
• Dbanie, aby wymagania interesariuszy zostały spełnione;  
• Praca nad poprawą procesów związanych z recyklingiem odpadów, zarządzaniem ryzykiem, w szczególności 

zanieczyszczeniem (woda, powietrze, hałas, zapach, natężenia ruchu drogowego itp.), ochroną środowiska oraz działaniami 
na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, przede wszystkim poprzez ograniczenie zużycia wody tam, gdzie jej 
naturalna obfitość lub warunki dostępu są zagrożone; 

• Promowanie takich działań wśród dostawców i podwykonawców Grupy, aby zmniejszyć wpływ naszego łańcucha wartości 
na środowisko naturalne; 

• Uwzględnianie problematyki ochrony środowiska w dynamice rozwoju Grupy, w szczególności poprzez ocenę emisji 
dwutlenku węgla przy projektach, dzielenie się najlepszymi praktykami inżynieryjnymi i konserwacyjnymi oraz poprzez 
ukierunkowane analizy włączane do procesu zaopatrzenia; 

• Uwzględnianie kryteriów oceny pod kątem oddziaływania na środowisko podczas określania przepływów logistycznych; 
• Praca nad poprawą naszych wyników, zwłaszcza w zakresie zużycia energii oraz zmniejszanie szkodliwego wpływu na 
środowisko (emisja gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie wody, emisja lotnych związków organicznych itp.). 

 
Wsparcie dla klientów podczas wdrażania najlepszych rozwiązań 
• Zapewnianie klientom dostępu do jasnych, odpowiednich informacji na temat ochrony środowiska w odniesieniu do naszych 

produktów i systemów, z wyszczególnieniem ich wpływu na środowisko w perspektywie całego cyklu życia; 
• Oferowanie szkoleń osobom zaangażowanym w łańcuch naszych wartości, zachęcanie do projektowania budynków zgodnych 

z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
 

Zachęcanie do przejęcia odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w procesy  
• Uwzględnianie powyższych zobowiązań w naszych działaniach, promując zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich 

stron; 
• Zachęcanie i wspieranie pracowników w realizacji niniejszej polityki środowiskowej oraz związanych z nią programów; 
• Informowanie dostawców o istotnych wymaganiach w zakresie ochrony środowiska, ocena największego wpływu pod 

względem ich obecnego i przyszłego wkładu w zmniejszanie wpływu naszego łańcucha wartości na środowisko, a także 
włączanie tej oceny do kryteriów zakupowych Grupy; 

• Pobudzanie ducha inicjatywy i ciągłego doskonalenia naszych wspólnych działań; 
• Prowadzenie ciągłej komunikacji, zgodnie z naszą strategią CSR i dążeniem do przejrzystości. 

Cele związane z niniejszą polityką zostały określone w Strategii CSR Grupy Legrand. 
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