Polityka Ekologiczna
ArtKlaudia Klaudia Rodak bardzo poważnie traktuje kwestie ochrony środowiska w ujęciu
indywidualnym, poprzez analizowanie poszczególnych aspektów ekologicznych prowadzonej
działalności jak również uwrażliwianie pracowników na istotę problemu. Natomiast w ujęciu
globalnym poprzez staranny dobór narzędzi, materiałów pracy oraz partnerów do współpracy.
Z należytą starannością przykładamy wagę do wszelkich wymogów i norm, zarówno krajowych jak i
międzynarodowych. Wierzymy, że dzięki naszej działalności i sposobie w jaki podchodzimy do kwestii
strategii ekologicznego rozwoju firmy kreujemy nie tylko właściwy obraz, zaszczepiając tę ideę wśród
naszych klientów i kontrahentów biznesowych, ale także mamy realny wpływ na kształtowanie naszej
wspólnej przyszłości.
CSR i zrównoważony rozwój, stanowią integralną część polityki biznesowej firmy ArtKlaudia.
Celem niniejszej polityki jest zapewnienie, aby wszelkie sfery działalności firmy były prowadzone w
sposób umożliwiający maksymalnie jak to możliwe ograniczyć działania i procesy wywierające
negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie środowiskowe
oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
Politykę ekologiczną w ArtKlaudia realizujemy poprzez:
1. Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony
środowiska.
3. Wdrożenie oświetlenia energooszczędnego świetlówki LED w kwiaciarni.
4. Wprowadzenie i ścisłe przestrzeganie regulacji wewnętrznych związanych z ograniczeniem
powstawania odpadów.
5. Segregowanie odpadów poprzez:
a) Współpracę z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi w zakresie segregacji i odbiorów
odpadów.
b) Segregację odpadów wytwarzanych w procesie wykonywania podstawowej działalności firmy.
c) Kompostowanie odpadów zielonych i ponowne ich wykorzystywanie.
c) Wdrożenie specjalistycznych programów komputerowych, co wpływa bezpośrednio na
ograniczenie zużycia papieru. W tym: e-faktura; e-voucher; Ponowne wykorzystanie papieru, w tym
stosowanie procesów niszczenia i recyclingu papieru.
5. Minimalizowanie wykorzystania środków chemicznych, zwłaszcza w zabiegach pielęgnacji roślin i
kwiatów.
6. Wykorzystywanie materiałów z recyklingu: EKO szkło, Eko papier itp.
7. Wykorzystywanie w transporcie pojazdów z normą emisj spalin EURO 6.

8. Edukację pracowników i ich zaangażowanie w działania sprzyjające ochronie środowiska.
9. Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz zasobów dla ciągłego rozwoju i
unowocześniania firmy.
10. Współpraca z dostawcami w zakresie opłacalnego i ekologicznego zarządzania łańcuchem dostaw
oraz promowania wykorzystywania produktów i materiałów nie naruszających równowagi
ekologicznej.
11. Ekologiczne zarządzanie firmą.
12. Kontrola i weryfikacja przestrzegania niniejszej polityki oraz jej udoskonalanie i wdrażanie w
praktyce.
13. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracownków, dostawców i klientów firmy.

