Polityka Œrodowiskowa
HOTELU BRANICKI
Hotel Branicki œwiadczy us³ugi hotelarskie i restauracyjne dbaj¹c o ich wysok¹ jakoœæ przy jednoczesnym
ograniczaniu wp³ywu na œrodowisko.
Poprzez zobowi¹zanie do ci¹g³ego doskonalenia w zakresie ochrony œrodowiska Hotel Branicki bêdzie stara³
siê zawsze:
• Przestrzegaæ wszystkich wymogów prawnych w zakresie ochrony œrodowiska
• Monitorowaæ i ograniczaæ zu¿ycie wody i energii (cieplnej i elektrycznej) poprzez wdra¿anie nowych
rozwi¹zañ i stosowanie najlepszych praktyk
• Zmniejszyæ iloœæ powstaj¹cych odpadów poprzez zastosowania opakowañ wielorazowych, wydzielenie
surowców wtórnych, bezpieczne magazynowanie i przekazywanie firmom posiadaj¹cym odpowiednie
decyzje administracyjne
• Ograniczaæ iloœæ i uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska u¿ywanych przez Hotel Branicki œrodków czystoœci oraz
innych œrodków chemicznych
• Systematycznie sprawdzaæ i dbaæ o sprawnoœæ systemu wentylacyjnego
• Promowaæ w³asne dzia³ania pro œrodowiskowe wœród goœci, dostawców i podwykonawców firmy poprzez
uœwiadamianie im ich wp³ywu i odpowiedzialnoœci za œrodowisko oraz proponowanie konkretnych dzia³añ
s³u¿¹cych jego ochronie, w szczególnoœci promowanie zasad zrównowa¿onej turystyki
• Prowadziæ wœród goœci, dzia³ania promuj¹ce regionaln¹ kulturê i atrakcje przyrodnicze
Polityka œrodowiskowa jest znana i akceptowana przez pracowników i dyrekcjê Hotelu Branicki oraz podana do
wiadomoœci Goœciom, dostawcom i podwykonawcom firmy.

Polityka œrodowiskowa
Œwiadomoœæ oddzia³ywania Hotelu Branicki na œrodowisko naturalne zobowi¹zuje do ci¹g³ego doskonalenia
dzia³alnoœci firmy i uwzglêdnia w jej planach ochrony œrodowiska, jako jednego z priorytetów. Hotel Branicki
zobowi¹za³ siê stosowaæ odpowiedzialne praktyki w zakresie ochrony œrodowiska w odniesieniu do wszystkich
swoich dzia³añ i obszarów dzia³alnoœci. Dzia³alnoœæ hotelu jest prowadzona zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego
rozwoju.
Maj¹c na uwadze i respektuj¹c wartoœci œrodowiska naturalnego Hotel Branicki koncentruje swoje dzia³ania na:
• postêpowaniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami prawa i innymi oraz korporacyjnymi
zasadami w zakresie ochrony œrodowiska,
• prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich uci¹¿liwoœci dla œrodowiska i
ograniczaniu iloœci powstaj¹cych odpadów,
• ograniczaniu wytwarzania i zu¿ycia opakowañ oraz wykorzystaniu opakowañ wielokrotnego u¿ycia,
• poprawie jakoœci i ograniczaniu iloœci odprowadzonych œcieków,
• racjonalnym u¿ytkowaniu surowców, materia³ów, paliw, energii i wody,
• podnoszeniu œwiadomoœci ekologicznej wszystkich pracowników i anga¿owaniu ich do propagowania i
stosowania zasad ochrony œrodowiska.
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Powy¿sze za³o¿enia polityki realizowane s¹ poprzez:
• przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz monitorowanie zmian,
• zapewnienie œrodków na rzecz inwestycji s³u¿¹cych ochronie œrodowiska,
• monitorowanie zu¿ycia surowców – energii elektrycznej, cieplnej, wody i iloœci wyprodukowanych odpadów
i œcieków
• uwzglêdnianie w planach taktycznych i strategicznych zadañ zmierzaj¹cych do ograniczenia ujemnego
wp³ywu na œrodowisko,
• prowadzenie dzia³añ promocyjnych i organizacyjnych na terenie ca³ego kraju, maj¹cych na celu zwiêkszenie
iloœci skupu i regeneracji olejów przepracowanych,
• anga¿owanie i edukacjê pracowników oraz promowanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska.
Dzia³alnoœæ Hotelu Branicki jest prowadzona w myœl polityki zrównowa¿onego rozwoju, w której dobro
klienta, rozwój ekonomiczny, ochrona œrodowiska i wk³ad w rozwój spo³ecznoœci lokalnych s¹ najwa¿niejszymi
elementami

Dzia³ania œrodowiskowe koncentrujemy na:
• Postêpowaniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prawami i normami w zakresie ochrony œrodowiska oraz
wewnêtrznymi regu³ami firmy.
• Prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregacje zu¿ytych materia³ów eksploatacyjnych,
urz¹dzeñ i opakowañ celem ich utylizacji lub powtórnego przetworzenia. • Ochronie zasobów naturalnych
poprzez ograniczenie zu¿ycia papieru, energii elektrycznej i paliw.
• Popularyzowaniu idei proekologicznych wœród naszych klientów i pracowników poprzez odpowiednie
dzia³ania marketingowe oraz przybli¿anie wiedzy o przyjaznej œrodowisku polityce BP.
• Edukacji proekologicznej pracowników firmy, tak aby ka¿da komórka organizacyjna mog³a funkcjonowaæ
w zgodzie z nowoczesnymi za³o¿eniami polityki œrodowiskowej.
• Rozpowszechnianiu œwiadomoœci œrodowiskowej poprzez edukacjê dzieci i m³odzie¿y.
• Wsparciu i uczestnictwie w propagowaniu idei ochrony œrodowiska w spo³ecznych inicjatywach lokalnych.
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