
 
Temat Polityka środowiskowa 
Autor Anders Birgersson/Nisse Bergström 
Zatwierdził MCC Group Executive Management Team Data 2019-12-03 Wersja 
Odbiorcy Wszystkie spółki Grupy MCC 13 

 
 

 

Mobile Climate Control  •  Barnhusgatan 22, 3 tr  •  111 23 Stockholm  •  Sweden  •  Tel: +46-8-402 21 40  •  Fax: +46-8-21 11 99  •  www.mcc-hvac.com 
 

 
1. Cel i zamierzenie  

 
Niniejsza Polityka środowiskowa określa podejście firmy Mobile Climate Control (MCC) do aspektów 
naszego funkcjonowania związanych ze środowiskiem oraz sposób działania w tym zakresie.   

 
Naszym celem nadrzędnym jest zminimalizowanie negatywnego wpływu naszej działalności 
na środowisko. 
 

 
2. Polityka 

 
Mamy świadomość i rozumiemy to, że nasza działalność polegająca na zapewnieniu wyjątkowej 
wydajności w mobilnych rozwiązaniach termicznych, zapewniających komfort klimatyczny poprzez 
dostarczanie niestandardowych, zaprojektowanych na potrzeby klienta rozwiązań HVAC-R – ma 
wpływ na środowisko. Mając na celu jego minimalizację na etapie wytwarzania naszych produktów 
i podczas ich eksploatacji, dokładamy starań, aby zmniejszyć ilość wykorzystywanych zasobów 
naturalnych i ograniczyć potencjalne ujemne oddziaływanie na środowisko w całym łańcuchu dostaw.  
Dbamy również o optymalizację działania urządzeń i ich zapotrzebowania na energię w trakcie 
użytkowania przez odbiorców końcowych. 
 
Nasza praca z uwzględnieniem środowiska opiera się na założeniu, że każdy pracownik zachowuje 
otwarty umysł i odpowiada za obecną sytuację, a także zobowiązuje się do pracy zgodnie z naszymi 
podstawowymi wartościami, takimi jak: 
 
Szacunek budujący zaufanie  
•  Działamy zgodnie z wymaganiami prawnymi, przepisami oraz innymi obowiązującymi normami, 
np. ISO 14001. 
•  Działamy w sposób systematyczny i uwzględniamy aktywność w zakresie ochrony środowiska w 
naszej codziennej pracy.  
•  Dysponujemy skutecznymi systemami zapobiegania, nadzoru, pomiaru i oceny. 
•  Informujemy opinię publiczną o naszych działaniach w zakresie ochrony środowiska. 
 
Innowacja gwarantująca rozwój  
•  Nieustannie gromadzimy informacje i poszerzamy naszą wiedzę na temat ochrony środowiska.   
•  Stale i systematycznie usprawniamy wszystkie aspekty cyklu życia produktów (projektowanie, 
dostawa, wytwarzanie, eksploatacja i recykling) w celu ograniczenia korzystania z zasobów naturalnych 
i zmniejszenia wpływu na środowisko. 
 
Odwaga i działanie będące podstawą zmian  
•  Aktywnie promujemy kwestie ochrony środowiska w naszym łańcuchu dostaw. 
•  Wykazujemy odwagę, aby dokonywać ciągłych zmian w naszym sposobie działania, a tym samym 
poszerzać zakres możliwych osiągnięć.  
 


