BUNGE
Polityka Bunge w zakresie ochrony środowiska
Bunge zobowiązuje się do dalszego wzrostu dobrobytu swoich udziałowców oraz społeczności, w których
działamy. Dążymy do ciągłej poprawy w zakresie zarządzania ochroną środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju na każdym poziomie, we wszystkich firmach i zakładach działających w obrębie naszej firmy.
Naszym celem jest wprowadzenie systemu zarządzania ochroną środowiska, który będzie zawierał
mierzalne wskaźniki wykonania i praktyki. Zarząd będzie wspierał oraz dostarczał środków potrzebnych
do odniesienia sukcesu w tym zakresie.
W tym duchu Bunge przyjęła następującą ogólnoświatową politykę w zakresie ochrony środowiska:
Działania Bunge będą prowadzone w sposób, który promuje jakość ekologiczną. Żeby to osiągnąć
Bunge zobowiązuje się do:
1. Stosowania przepisów ochrony środowiska oraz wymogów obowiązujących nasze procesy,
produkty i usługi;
2. Promowania ciągłej poprawy w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju
poprzez stosowanie zasad zarządzania ochroną środowiska, wskaźników wykonania oraz ocen
ryzyka w tym zakresie;
3. Zapewniania i wspierania pracowniczych szkoleń w zakresie zarządzania ochroną środowiska,
poszanowania środowiska oraz odpowiedzialności za wykonanie;
4. Mierzenia i oceniania wykonania w zakresie ochrony środowiska związanego z procesami
przebiegającymi w naszych zakładach, produktami i usługami;
5. Demonstrowania odpowiedzialności społecznej poprzez dążenie do zaspokajania potrzeb naszych
społeczności w zakresie ochrony środowiska oraz przez promowanie odpowiedzialnego
wykorzystania surowców naturalnych;
6. Dążenia do zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, zminimalizowania odpadów,
ponownego wykorzystania i ponownego przetwarzania w naszych procesach, produktach
i usługach, kiedy jest to technicznie wykonalne i ekonomicznie usprawiedliwione.
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