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Polityka zrównoważonego
rozwoju na rzecz środowiska
Crown Holdings, wiodący producent opakowań metalowych i tranzytowych, jest obecny na rynku
już od ponad 125 lat. W ciągu wieloletniej działalności naszej firmy wykazaliśmy się dbałością o
środowisko naturalne, o naszych pracowników oraz o społeczności, w otoczeniu których
działamy. Zobowiązaliśmy się do prowadzenia naszego biznesu z poszanowaniem środowiska
naturalnego, działając na rzecz zdrowia naszej planety, sukcesu naszych klientów oraz naszych
ludzi. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska ma na celu
napędzanie działań na rzecz klimatu poprzez nasz łańcuch wartości, wydajne wykorzystywanie
surowców, wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, promowanie różnorodności oraz
integracji, pozyskiwanie surowców w sposób odpowiedzialny i etyczny, a także wymagający
sposób zarządzania produktami.
Naszym celem jest tworzenie produktów mających pozytywny wpływ na planetę. W związku z
powyższym nasze procesy, procedury i działania zostają objęte odpowiedzialnym i proaktywnym
stylem zarządzania uwzględniającym poszanowanie dla środowiska.
W celu prowadzenia zrównoważonego biznesu oraz realizowania naszej polityki
zrównoważonego rozwoju na rzecz środowiska, zobowiązujemy się:
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Pracować nad tym, aby nasze produkty i działalność operacyjna zapewniały
bezpieczeństwo naszym pracownikom, klientom oraz środowisku.
Realizować środowiskowy system zarządzania mający na celu redukcję oddziaływania
naszych produktów na środowisko poprzez ich projektowanie, produkcję, dystrybucję,
wykorzystanie i utylizację.
Kontynuować działania mające na celu zmniejszenie produkcji i emisji gazów
cieplarnianych związanych z pośrednimi i bezpośrednimi operacjami biznesowymi i
naszym łańcuchem wartości, dążąc do realizacji wyznaczonych celów opartych o
naukę i mających na względzie dobro klimatu.
Wspierać ochronę surowców naturalnych oraz energii poprzez zoptymalizowane
wykorzystywanie materiałów, minimalizację odpadów oraz zwiększenie poziomu
recyklingu. Będziemy także współpracować z innymi podmiotami, które mogłyby
wesprzeć nas w szybszym osiągnięciu celów związanych z ochroną środowiska.
Przestrzegać właściwych przepisów i regulacji prawnych związanych z ochroną
środowiska, a także podejmować dodatkowe działania w ich poszanowaniu. Stosujemy
przyjazne dla środowiska rozwiązania, przestrzegamy wewnętrznych wytycznych,
standardów i wymogów, nawet przy braku rządowych standardów.
Nieustannie monitorować i poddawać ocenom nasze działania operacyjne, technologię i
programy, a także monitorować postępy pod kątem realizacji celów związanych z
ochroną środowiska, aby zapobiegać niekorzystnemu wpływowi na środowisko oraz
minimalizować go poprzez długość cyklu życiowego naszych produktów oraz usług.
Nadzorować zasady operacyjne, programy oraz środki w celu wdrożenia naszej
Polityki zrównoważonego rozwoju na rzecz środowiska.
Prowadzić własne badania i wykorzystywać najnowocześniejsze zdobycze naukowe, a
także uwzględniać wpływ swoich działań na środowisko przy podejmowaniu
strategicznych decyzji związanych z zarządzaniem firmą, regulacjami, procesami i
wszelkimi działaniami prowadzonymi w ramach działalności.
Starać się zapewniać bezpieczne warunki pracy poprzez odpowiednie programy
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wsparciu i zaangażowaniu pracowników.
Przeszkolimy naszych pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób
bezpieczny i z poszanowaniem środowiska.
Pracować nad tym, aby każdy pracownik rozumiał i był odpowiedzialny za wpływ
swoich codziennych działań na środowisko i działał z jego poszanowaniem. Będziemy
zachęcać naszych pracowników do podejmowania indywidualnych i zespołowych
wysiłków mających na celu osiągnięcie postępów na drodze ku zrównoważonemu
rozwojowi z poszanowaniem środowiska, a także zauważać te wysiłki i je nagradzać.
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Wymagać od naszych dostawców przestrzegania praw związanych z ochroną
środowiska obowiązujących w krajach, regionach i miastach, w których prowadzą swoje
działania. Będziemy zachęcać naszych dostawców do wykraczania poza podstawowe
wymogi wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, aby zredukować niekorzystny wpływ
ich działań na środowisko i społeczeństwo.
Dostarczać naszym klientom, pracownikom, społecznościom, grupom działającym na
rzecz interesu społecznego oraz innym rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym
informacji na temat wpływu naszych produktów i działań na środowisko, a także
regularnie przedstawiać wyniki naszych działań.
Współpracować z naszymi klientami i dostawcami oraz wspierać ich poprzez
redukcję niekorzystnego wpływu naszych produktów i działań, aby pomóc im
osiągnąć ich własne cele związane ze zrównoważonym rozwojem.
Współpracować ze stowarzyszeniami branżowymi, klientami, dostawcami i innymi
partnerami oraz oferować im wsparcie w celu zwiększania świadomości dotyczącej
ochrony środowiska wśród konsumentów.
Systematycznie zarządzać ryzykiem i wątpliwościami w zakresie ochrony
środowiska, stosując podejście zapobiegawcze.
Reagować odpowiednio na poruszane przez akcjonariuszy tematy związane z ochroną
środowiska i konsultować z naszymi akcjonariuszami wszelkie kwestie związane z
ochroną środowiska, jeśli zostaną podniesione.

Każdy oddział Crown Holdings ponosi pełną odpowiedzialność za wdrożenie i przestrzeganie
niniejszej polityki w obrębie swojej działalności. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do
przestrzegania zapisów zawartych w niniejszej polityce.

EN
Signature
Timothy Donahue
President and CEO
Crown Holdings, Inc.

PL
Podpis
Timothy Donahue
Prezes i Dyrektor Generalny
Crown Holdings, Inc.

Signature
Dr. John M. Rost
Vice President
Global Sustainability & Regulatory Affairs

Podpis
Dr John M. Rost
Zastępca Dyrektora Generalnego
Ogólnoświatowy Zrównoważony Rozwój i Sprawy
Regulacyjne
Crown Holdings, Inc.

Crown Holdings, Inc.

Osoba odpowiedzialna: John Rost
Data publikacji: 28 lipca 2020 r.
Aktualizacja: 28 lipca 2021 r.
Data kolejnej aktualizacji: 1 lipca 2022 r.
sustainability@crowncork.com

