Tabela: Plan działań śerodowiskowych I społecznych VWP

Lp.

1

Działanie

Ryzyko środowiskowe,
odpowiedzialność /
Korzyść

VWP wdroży korporacyjny system zarządzania
środowiskowego i energią oraz bezpieczeństwem i
higieną pracy.

Przyporządkowanie
odpowiedzialności oraz
opracowanie
korporacyjnej polityki
środowiskowej,
energetycznej i bhp.

ISO 14001, ISO 50001

Optymalizacja
zarządzania poprzez
sformalizowany system
zarządzania
środowiskowego (ISO
14001)

Dobra praktyka

Wyznaczona zostanie osoba odpowiedzialna za
zagadnienia związane ze środowiskiem, energią i
bhp.

Wymagania prawne /
EBOiR / Dobra praktyka

Potrzeby
inwestycyjne /
Koszty zasobów
Wewnętrzne

Dobra praktyka

2

mechanizm zgłaszania skarg,



plan zaangażowania interesariuszy.

Spółka wdroży wymagania wynikające z procedury
oceny oddziaływania na środowisko oraz pozwoleń
w celu zapewnienia zgodności z polskimi i unijnymi
wymaganiami. Obejmą one:

EBOiR PR 1



porealizacyjne pomiary poziomu hałasu oraz
stężenia zanieczyszczeń powietrza w
sąsiedztwie zakładu, w celu potwierdzenia
zgodności z wymaganiami przepisów z zakresu
ochrony środowiska,



wykonanie i prowadzenie monitoringu wód
podziemnych.

Spółka wykonuje roczne wewnętrzne audyty
koncernowe. Co roku streszczenie raportu
wewnętrznego koncernowego będzie
przekazywane Bankowi przez Spółkę, w celu
potwierdzenia zgodności. Streszczenie będzie
załączane do raportu rocznego dla Banku.

BAT
EBOiR PR 1,
PR 2 and PR 10
Polityka środowiskowa i
społeczna

Ciągły proces
System zarządzania
środowiskowego,
energią i bhp
zostanie wdrożony
w ciągu roku od
uruchomienia
zakładu

System obejmie następujące wymagania:


Harmonogram
realizacji działań

Własne zasoby

W latach 20162017, zgodnie z
wymaganiami
wynikającymi z
decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach
w zakresie analizy
porealizacyjnej, a
następnie cyklicznie
zgodnie z
wymaganiami
prawa i pozwoleń.

Cel i kryteria oceny
pomyślnej realizacji

Uwagi

Wdrożona struktura
zarządzania
środowiskowego i
energią oraz bhp.
Utrzymanie
systemu
zarządzania
środowiskowego,
energią i bhp

Wdrożona struktura
zarządzania
środowiskowego

.

Lp.

3

Działanie

VWP wdroży politykę społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR) na poziomie Spółki.
Raport roczny VWP dotyczący społecznej
odpowiedzialności biznesu zostanie sporządzony
na potrzeby banku.
W ramach rocznego raportu dla banku VWP
poinformuje bank o poziomie wskaźników
środowiskowych takich jak emisja CO2,
wytwarzania odpadów, strat czasu pracy
spowodowanych wypadkami.

Ryzyko środowiskowe,
odpowiedzialność /
Korzyść

Wymagania prawne /
EBOiR / Dobra praktyka

Przygotowanie
zestawienia dla banku
na temat realizacji
polityki społecznej
odpowiedzialności
biznesu.

EBOiR PR 1

Udostępnienie
pożyczkodawcy
informacji
potwierdzających
zgodność z planem
działań
środowiskowych I
społecznych oraz
aktualny status kwestii
środowiskowych,
społecznych i bhp.

Środowiskowe I
społeczne procedury
EBOiR

Potrzeby
inwestycyjne /
Koszty zasobów
Własne /
zewnętrzne

Harmonogram
realizacji działań
2016

Cel i kryteria oceny
pomyślnej realizacji
Informacja dot.
statusu wdrożenia
polityki CSR.
Opracowane i
przekazane
bankowi wskaźniki.

Spółka udostępni publikowany rocznie koncernowy
raport dotyczący społecznej odpowiedzialności
biznesu.
4

Raport roczny:
Dostarczenie bankowi raportu rocznego
uwzględniającego m.in. informacje dot. stanu
formalno-prawnego, istotnych zagadnień
środowiskowych i bhp oraz informacji dot.
interakcji socjalno-społecznych i istotnych skarg i
zażaleń.
Raport roczny będzie miał formę skróconą, a bank
będzie miał możliwość przeprowadzenie wizytacji
w terenie po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką.

Własne zasoby
plus wsparcie
zewnętrzne,
jeśli będzie
wymagane

Pierwszy raport w
2016.
W ciągu 12 miesięcy
finansowego
zamknięcia oraz co
roku przez cały
okres trwania
umowy.

Raport roczny w
odniesieniu do
działań zawartych w
planie działań
środowiskowych I
społecznych.

Uwagi

