ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o.
PREAMBULA
Volkswagen Group Services, s.r.o. sa zameriava na administratívne, technickopodporné
i výrobné procesy, predovšetkým o oblasť zabezpečenia kvality, triedenia
nakupovaných dielov, plánovacích činností, procesnej podpory nákupu, rôznych
inžinierských a administratívnych služieb.
Chceme sa stať vzorom a prispievať k udržateľnej mobilite a k ochrane životného
prostredia. Naše inovácie zároveň podporujú našich zákazníkov pri znižovaní ich
ekologickej stopy a významne prispievajú k udržaniu našej konkurencieschopnosti a
zabezpečeniu pracovných miest.
Sme odhodlaní čeliť výzvam klimatickej zmeny a hlásime sa k cieľu Organizácie
spojených národov udržať zvýšenie teploty pod úrovňou dvoch stupňov.
Uvedomujeme si našu globálnu zodpovednosť za životné prostredie a všetky s tým
súvisiace vplyvy na životné prostredie a spoločnosť, ktoré sú spojené s naším konaním.
Súlad s environmentálnymi právnymi predpismi je pre nás ústrednou hodnotou.
Dodržiavanie environmentálnej politiky, hodnotenie environmentálnych rizík
a príležitostí, optimalizácia procesov, plnenie environmentálnych cieľov a záväzných
požiadaviek spoločnosti, sú pre nás kľúčovou zásadou.
Ciele našej spoločnosti ohľadom životného prostredia sú dostupné:
 externe – pre verejnosť prostredníctvom
- webovej stránky spoločnosti www.volkswagen-groupservices.sk;
- aplikácie v časti „Životné prostredie“;
 interne – pre zamestnacov VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o. prostredníctvom
- webovej stránky spoločnosti www.volkswagen-groupservices.sk;
- aplikácie v časti „Životné prostredie“;
- intranetu v časti „Ja vo VW » Partnerské firmy » Volkswagen Group Services »
Životné prostredie“;
Všetky aspekty energetickej politiky sú súčasťou tejto environmentálnej politiky.
Priebežne zlepšujeme ekologickú kompatibilitu našich služieb.
Environmentálna udržateľnosť zahŕňa:
- Minimalizácie emisií znečisťujúcih látok
- Zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov
- Zníženie emisií skleníkových plynov znížením spotreby paliva a energie využitím
nízkouhlíkových zdrojov energie
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti.

V rámci časti životného cyklu našich výrobkov, procesov a služieb používame
celosvetovo vyspelé ekologické technológie s cieľom znížiť ekologickú stopu nášho
konania a našich výrobkov. Vo všetkých lokalitách sme partnerom pre spoločnosť
a politiku pri formovaní spoločensky a ekologicky pozitívneho vývoja.
Hlásime sa ku koncernovej stratégii „TOGETHER 2025+, environmentálnej vízii „go To
zero“ a environmentálnej politike koncernu Volkswagen. Stratégia, vízia a ciele
koncernu Volkswagen sú súčasťou stratégie Volkswagen Group Services, s.r.o..
Zaväzujeme sa dodržiavať nasledovné zásady:
1. ZODPOVEDNOSŤ NAJVYŠŠIEHO VEDENIA
Naši vedúci pracovníci na všetkých úrovniach organizácie sú si vedomí
environmentálnych rizík, ktoré vyplývajú z ich pracovných činností. Slovami aj činmi
preukazujú svoj postoj a odhodlanie konať v súlade s právnymi a podnikovými
požiadavkami, a sú vzorom v oblasti ochrany životného prostredia. Zodpovedajú za to,
aby požiadavky uvedené v environmentálnej politike boli v ich oblasti zodpovednosti
známe, priebežne aktualizované, implementované a dodržiavané. Naši vedúci
pracovníci zabezpečujú, aby boli všetci zamestnanci informovaní o úlohách, ktoré im
boli zverené, aby boli na tieto úlohy kvalifikovaní a niesli zodpovednosť za ich plnenie.
Vo svojej oblasti zodpovednosti vytvárajú primeraný rámec, v ktorom môžu
zamestnanci a obchodní partneri komunikovať otvorene a bez obáv z negatívnych
dôsledkov o obzvlášť citlivých témach týkajúcich sa životného prostredia. Konatelia
spoločnosti pri dôležitých podnikových rozhodnutiach v rovnakej miere zohľadňujú
environmentálne aj ekonomické kritériá.
2. COMPLIANCE
Dodržiavame zákonné a právne požiadavky a riadime sa podľa našich podnikových
štandardov a cieľov. Náš systém riadenia environmentálnych zásad zabezpečuje
identifikáciu a primerané zohľadnenie environmentálnych aspektov a povinností.
Porušovanie environmentálnych predpisov, nesprávne konanie vo vzťahu k životnému
prostrediu, ako aj úmyselné ignorovanie alebo zavádzanie, sa podľa našich
organizačných smerníc bude považovať za porušenie predpisov. Zavádzame procesy,
aby sme prostredníctvom našich manažérskych systémov zabezpečili včasné
identifikovanie, sledovanie a odstránenie nedostatkov. Súlad nášho konania
s požiadavkami tejto environmentálnej politiky sa každoročne vyhodnocuje
a príslušná správa sa predkladá ako konateľom spoločnosti tak aj koncernu
Volkswagen.
3. OCHRANA NÁŠHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Sledujeme prístup založený na životnom cykle, aby sme znížili environmentálne riziká
a využili príležitosti na ochranu nášho životného prostredia. V rámci nášho riadenie
rizík posudzujeme environmentálne aspekty, témy a záväzky v kontexte naších
činností, procesov a nášho konania. Z toho odvodené opatrenia a príležitosti
využívame na prevenciu alebo minimalizáciu nežiaducich vplyvov na životné
prostredie. Neustále zlepšujeme naše environmentálne správanie a pri zohľadnení
ekonomickej realizovateľnosti zároveň prispievame k dlhodobému zabezpečeniu
nášho podniku a zvyšovaniu našej konkurencieschopnosti.

4. SPOLUPRÁCA SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI
Transparentné a dôveryhodné informovanie ako aj otvorený dialóg s našimi
zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, zákonodarcami, úradmi a inými
zainteresovanými stranami, sú pre nás dôležité. Zrozumiteľné a spoľahlivé informácie
komunikujeme so záujmovými skupinami. Spolupracujeme so zástupcami politiky
a verejných orgánov na všetkých úrovniach a tak spoločne čelíme spoločenským
úlohám.
5. NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE
Prostredníctvom nášho environmentálneho a energetického manažérskeho systému
zabezpečujeme, aby sme spolu s našimi dodávateľmi a inými obchodnými partnermi
neustále zlepšovali environmentálne vlastnosti výrobkov koncernu Volkswagen,
procesov a služieb, výrobných závodov, ako aj samotné manažérske systémy. Pre
kľúčové environmentálne parametre, vrátane energetickej účinnosti a úspor energie,
sú v záujme neustáleho zlepšovania našich činností stanovené a sledované cieľové
hodnoty. Využívame našu globálnu sieť s odborníkmi z ostatných pobočiek
v koncerne Volkswagen po celom svete, aby sme využili najlepšie možné postupy pre
environmentálne technológie a environmentálne manažérstvo. Usilujeme sa
prekročiť naše ciele a očakávania, ktoré sú na nás kladené.
Bratislava, apríl 2021
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