POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Wprowadzenie
Drukarnia„ELLERT” jest nowoczesną drukarnią przyjazną środowisku specjalizującą się w produkcji opakowań z tektury
i kartonu oraz przestrzennych elementów reklamowych. W swojej długookresowej strategii Drukarnia „ELLERT” uwzględnia
zasady polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego, której kluczowymi elementami są propagowanie postępu
społecznego oraz prowadzenie działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska naturalnego. Prowadzenie działalności
w odpowiedzialny i zrównoważony sposób możliwe jest dzięki uwzględnieniu w działalności aspektów społecznych
oraz stosowanie nowoczesnych technologii produkcji przyjaznych środowisku naturalnemu.
Misja
„Wysoka jakość świadczonych usług oraz kompleksowość obsługi, uwzględniająca ochronę środowiska naturalnego
oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, jest gwarancją spełnienia wymagań i oczekiwań klientów“
Polityka ekologiczna
Podstawowymi priorytetami działań Drukarni „ELLERT”, w zakresie realizacji założonych celów środowiskowych, jest
uwzględnianie i monitorowanie oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko naturalne, minimalizowanie
negatywnego wpływu oraz stałe rozwijanie świadomości kierownictwa i pracowników w tym zakresie.
Drukarnia „ELLERT” jako cel nadrzędny swojej działalności uznaje stałe zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania
na środowisko naturalne poprzez odpowiednie zarządzanie procesami, monitorowanie i modernizację sposobów produkcji
opakowań z kartonu i tektury oraz stosowanie technologii i urządzeń przyjaznych środowisku naturalnego. Priorytetem jest
również ochrona zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, racjonalną gospodarkę odpadami
opartą na ciągłej analizie struktury powstających odpadów oraz segregację odpadów, zużytych materiałów eksploatacyjnych,
urządzeń i opakowań celem ich utylizacji lub powtórnego przetworzenia. Istotnym elementem wdrażania polityki
proekologicznej jest stała kontrola surowców oraz procesów produkcyjnych.
Dodatkowo, Drukarnia „ELLERT” popularyzuje idee proekologiczne w czasie współpracy z podwykonawcami,
dostawcami oraz innymi partnerami biznesowymi, zachęcając do spełniania wymagań prośrodowiskowych oraz związanych
z bezpieczeństwem pracy, w tym m.in. poprzez stosowanie kryteriów wyboru uwzględniających cele i założenia polityki
zrównoważonego rozwoju. Dla wdrożenia polityki ekologicznej Zarząd Drukarni„ELLERT”zapewnia odpowiednie zasoby i środki,
a do realizacji niniejszej polityki i przyjętych w niej celów zobowiązani są wszyscy pracownicy w stopniu adekwatnym
do zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji.
Polityka ekologiczna jest komunikowana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu Drukarni „ELLERT”
oraz publicznie dostępna na stronie internetowej. Ponadto, każde z założeń jest okresowo analizowane pod kątem przydatności,
aktualności i spójności polityki w celu jego ciągłego doskonalenia.
Pracownicy
Kluczowym elementem strategii działania Drukarni„ELLERT” oraz jej rozwoju są pracownicy. Z uwagi na fakt, iż zasoby
ludzkie decydują o długookresowym sukcesie, jak również o przewadze konkurencyjnej na rynku, ustawiczne podnoszenie
polityki zrównoważonego rozwoju. Istotnym elementem edukacji pracownika jest również integracja posiadanej wiedzy
i umiejętności z aspektami zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska. Dlatego też, pracownicy zapoznawani
są z realizowaną przez Drukarnię „ELLERT” polityką proekologiczną, jak również z regulacjami prawnymi w tym zakresie.
Powyższe ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej pracowników tak, aby wykonywana przez nich praca pozostawała
w zgodzie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju.
W trosce o pracownika oraz w celu zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju osobistego i zawodowego,
Drukarnia „ELLERT” przestrzega praw pracowniczych, jak również dokłada najwyższej staranności podczas tworzenia
bezpiecznych stanowisk pracy. Drukarnia „ELLERT” przestrzega kodeksu etycznego oraz polityki równych szans. Dostęp
do stanowisk pracy oraz szkoleń jest wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym bezpośredniej lub pośredniej,
w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony
lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Stosowana polityka równych szans znajduje również swoje odzwierciedlenie w równym dostępie pracowników
Ponadto, istotnym elementem długookresowej strategii jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym. Skutkuje to dołożeniem wszelkich starań by wszyscy pracownicy zostali zapoznani z zezwoleniami, prawami
i zasadami związanymi z bezpieczeństwem pracy oraz by ustawicznie angażowali się w działania na rzecz bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Społeczne inicjatywy lokalne
Drukarnia „ELLERT” aktywnie uczestniczy we wspieraniu lokalnych inicjatyw społecznych, w szczególności w aspekcie
wspierania sportu i rekreacji.
Dotychczas Drukarnia „ELLERT” zaangażowana była w sponsoring lekkoatletek Otwockiego Klubu Sportowego,
a także organizację imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka. Drukarnia „ELLERT” angażuje się także w rozwój
kultury i promowanie polskiej tradycji, poprzez między innymi wspieranie lokalnego zespołu tańca ludowego. Co więcej,
Drukarnia„ELLERT”wspiera najbardziej potrzebujących, prowadząc działalność charytatywną na rzecz Hospicjum Stacjonarnego
w Otwocku oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Stosowanie polityki
Za realizację polityki zrównoważonego rozwoju odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Stopień odpowiedzialności
polityki należy do obowiązków Zarządu. Polityka zrównoważonego rozwoju jest komunikowana wszystkim osobom pracującym
dla lub w imieniu Drukarnie„ELLERT” oraz publicznie dostępna. Ponadto na życzenie osób zainteresowanych, Drukarnia„ELLERT”
udostępnia informacje dotyczące prowadzonej działalnościw przedmiotowym zakresie.

