
Deklaracja Zarządu  
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
w sprawie polityki środowiskowej

Polityka środowiskowa Grupy Kapitałowej PGE wynika ze świadomej troski o środowisko naturalne, ponieważ 
chcemy być Grupą Kapitałową przyjazną środowisku, działającą z nim w pełnej harmonii i promującą zasadę zrów-
noważonego rozwoju. 
Działalność gospodarczą prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi wymaganiami,  
w tym z normami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wewnętrznymi regulacjami. Zobowiązujemy się do  
ciągłego doskonalenia naszych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania  
zanieczyszczeniom – wdrażania wysokich, ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych.
Mając świadomość naszego oddziaływania środowiskowego w każdym aspekcie działalności Grupy Kapitałowej 
PGE, w tym również w działalności biurowej, przykładamy wagę do tego, aby racjonalnie korzystać z zasobów.

Polityka środowiskowa w Grupie realizowana jest poprzez:
• odpowiedzialne wypełnianie wymagań, związanych z aspektami środowiskowymi, w tym zarówno wymagań 

określonych przez prawo, jak i wynikających z charakteru danej inwestycji, 
• planowanie rozwoju Grupy w oparciu o nowoczesne i przyjazne środowisku technologie, spełniające kryte-

rium najlepszych dostępnych technik, 
• identyfikację wszystkich aspektów środowiskowych, ich okresowe przeglądy oraz stałe nadzorowanie aspek-

tów znaczących, 
• minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez odpowiednie zarządzanie  

w obszarach gospodarki wodno-ściekowej oraz emisji do powietrza, ograniczanie ilości powstających odpa-
dów oraz jak najefektywniejsze ich wykorzystanie, 

• minimalizowanie negatywnego oddziaływania na organizmy żywe poprzez prowadzenie badań przyrod-
niczych przed realizacją inwestycji oraz poprzez wdrażanie monitoringów powykonawczych służących do 
kontrolowania pracy instalacji, 

• racjonalne i oszczędne zużycie surowców, paliw i energii elektrycznej i ciepła, 
• prowadzenie rekultywacji i zagospodarowanie terenów przekształconych działalnością górniczą  

oraz maksymalne zagospodarowanie kopalin towarzyszących, 
• systematyczny rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
• podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniom awarii, 
• podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania pracowników na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 
• wsparcie i uczestnictwo w propagowaniu idei ochrony środowiska w społecznych inicjatywach  

lokalnych i krajowych. 

Prezesów Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej PGE zobowiązujemy do zapoznania podległych pracowników  
z niniejszą deklaracją, a wszystkich pracowników Grupy PGE do stosowania jej w praktyce.  
Dyrektorów Komórek organizacyjnych we współpracy z kierującymi komórkami właściwymi ds. ochrony środowi-
ska czynimy odpowiedzialnymi za realizację zadań w sposób zgodny z niniejszą Polityką.
W imieniu Zarządu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. deklaruję zaangażowanie w realizację polityki 
środowiskowej oraz zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji wynikających z niej celów i zadań.
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