
Polityka w zakresie ochrony środowiska Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. wynika ze świadomej troski o środowisko naturalne. Chcemy bowiem być Spółką 
przyjazną środowisku, promującą zasady zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnie korzystającą z zasobów.

Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi wymaganiami 
dotyczącymi ochrony środowiska oraz wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych działań na rzecz 
ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom, minimalizacji ewentualnych oddziaływań, a także wdrażania wysokich, 
ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych. Poprzez rozwijanie produkcji ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną oraz rozbudowę 
sieci ciepłowniczej i podłączanie do niej nowych obiektów angażujemy się w walkę z narastającym problemem niskiej emisji ze źródeł indywidualnych i 
tym samy przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza w Zielonej Górze. 

Również od naszych Partnerów Biznesowych oczekujemy prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, zapobiegania ryzykom środowiskowym 
oraz ograniczania negatywnego wpływu ich działalności na stan środowiska naturalnego. 

Politykę środowiskową i jej cele realizujemy między innymi poprzez: 
• odpowiedzialne wypełnianie wymagań projektowych, związanych z aspektami środowiskowymi, w tym zarówno wymagań określonych przez prawo 

jak i wynikających z charakteru danego projektu,
• planowanie rozwoju Spółki w oparciu o nowoczesne i przyjazne środowisku technologie, spełniające kryterium najlepszych dostępnych technik, 
• rozwój produkcji energii z nowych źródeł kogeneracyjnych w oparciu o niskoemisyjne paliwo – gaz ziemny, 

identy�kację wszystkich aspektów środowiskowych, ich okresowe przeglądy oraz stałe nadzorowanie aspektów znaczących,•
• minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez odpowiednie zarządzanie w obszarach gospodarki wodno-ściekowej oraz emisji 

do powietrza, ograniczanie ilości powstających odpadów oraz jak najefektywniejsze ich wykorzystanie, 
• racjonalne i oszczędne zużycie paliw i energii elektrycznej, 
• podejmowanie działań prewencyjnych, mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniom awarii, 

podnoszenie kwali�kacji, świadomości i zaangażowania pracowników na rzecz ochrony środowiska naturalnego,•
• wsparcie i uczestnictwo w propagowaniu idei ochrony środowiska w społecznych inicjatywach lokalnych i krajowych. 

Wszyscy pracownicy Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. są świadomi treści Polityki środowiskowej i gwarantują swoimi działaniami dbałość o wysoki 
poziom świadczonych usług, działanie w sposób bezpieczny dla środowiska, obligując do tego również gości oraz pracowników innych �rm prowadzących
działalność na terenie lub na rzecz Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych w Polityce środowiskowej, Spółka zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania 
środowiskowego oraz do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do jej realizacji.
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