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Grupa Compass jest zaangażowana w walkę o zrównoważoną przyszłość dla wszystkich oraz
w ciągłą poprawę naszego wpływu na środowisko poprzez Planet Promise.
Nasza Polityka Środowiskowa zapewnia, że każdy z nas odgrywa swoją rolę w zwiększaniu
pozytywnego i zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez działania dotyczące
klimatu, odpadów żywnościowych i odpowiedzialnego zaopatrzenia.
Cele naszej Polityki Środowiskowej:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redukcja odpadów żywnościowych o 50% do 2030 roku;
Zmniejszenie naszej emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Climate Net Zero (do 2050 r.)
i naszymi zatwierdzonymi celami naukowymi; zmniejszenie o 46% w całym zakresie 1 i 2,
naszej bezpośredniej działalności, oraz zmniejszenie o 28% w zakresie 3, naszego łańcucha
dostaw, w ramach zakupionych towarów i usług do 2030 r. w stosunku do poziomu bazowego
z 2019 roku;
Zwiększenie zaopatrzenia w certyfikowane, zrównoważone składniki i produkty;
Zwiększenie zaopatrzenia w składniki i produkty pochodzące z regeneracyjnych i pozytywnych dla przyrody praktyk rolniczych;
Zwiększenie zaopatrzenia w sezonowe i lokalne składniki oraz produkty;
Zwiększenie konwersji na pojazdy elektryczne i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej
w nadziei bezpośredniej działalności;
Zmniejszenie wykorzystania plastiku jednorazowego użytku i produktów niezrównoważonych w ramach naszej działalności i w naszym łańcuchu dostaw;
Zmniejszenie zużycia wody, energii i odpadów generowanych w naszych biurach i w naszej
bezpośredniej działalności oraz zapobieganie zanieczyszczeniu ziemi, wody i powietrza;
Zmniejszenie wpływu transportu na środowisko w ramach naszych usług i w naszym łańcuchu dostaw;
Podnoszenie świadomości, zachęcanie do uczestnictwa oraz kształcenie i szkolenie naszych
pracowników w zakresie zagadnień środowiskowych, w tym w zakresie powyższych tematów;
Współpraca z dostawcami i naszym łańcuchem wartości w celu wywarcia pozytywnego
wpływu na środowisko, w tym ochrona bioróżnorodności i dążenie do zerowego wylesiania.

Ocena działań
Dzięki naszym jasnym celom i założeniom będziemy mierzyć i raportować nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska. W szczególności będziemy informować o:
•
•
•
•

Programach redukcji odpadów;
Emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2 i w zakresie 3, aby dostosować się do naszych
celów na rok 2030;
Zużyciu energii w naszych własnych i zarządzanych przez nas placówkach;
Zrównoważonych praktykach dotyczących zaopatrzenia.
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Odpowiedzialność
Każdy z nas w Grupie Compass ma moralny obowiązek chronić siebie i innych pracowników,
naszych klientów oraz środowisko naturalne poprzez dążenie do zapewnienia bezpiecznego,
wolnego od urazów i zdrowego miejsca pracy, serwowania żywności, która jest zawsze bezpieczna
do spożycia oraz promowanie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.
Grupa Compass zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz zatwierdzonych kodeksów postępowania. W miejscach, w których
nie jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni za wyposażenie, będziemy współpracować z naszymi
klientami, aby zachęcać ich do efektywności energetycznej i zrównoważonych praktyk operacyjnych.
Zobowiązujemy się do zapewnienia naszym pracownikom informacji, szkoleń i narzędzi
niezbędnych do wdrożenia odpowiedzialnych praktyk środowiskowych.
Oczekujemy również podobnie wysokich standardów od naszych dostawców i wykonawców.
Obowiązkiem Dyrektora Generalnego jest zapewnienie, że odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe są zaangażowane w realizację tej polityki we wszystkich naszych działaniach i przekazywanie jej wszystkim naszym pracownikom.
Nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska będą rozpatrywane na każdym spotkaniu Zarządu
Grupy Compass, a Zarząd będzie dokonywał corocznego przeglądu polityki, aby upewnić się, że
nadal odzwierciedla ona cele i inspiracje firmy.
Będziemy informować o postępach w naszym Raporcie Odpowiedzialności Korporacyjnej Grupy
i Raporcie Zrównoważonego Rozwoju na stronie: www.compass-group.com
Zweryfikowane i zatwierdzone przez Komitet Odpowiedzialności Biznesowej 17 listopada 2021 r.
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