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POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Job Impulse, jeden z liderów na rynku agencji zatrudnienia, rozumie globalne 
wyzwania dotyczące ochrony środowiska i jego zasobów oraz chce, aby jego 
wpływ na środowisko naturalne był jak najmniejszy. Dlatego poli tyka środo
wiskowa jest jednym z istotnych elementów działań społecznie odpowie
dzialnych firmy.

Polityka zakłada ciągłe doskonalenie, dbałość o środowisko oraz zdrowie 
człowieka m.in. poprzez systematyczne wprowadzenie do firmy rozwiązań 
dotyczących decyzji zakupowych i zmian nawyków na rzecz zachowań przy
jaznych środowisku.

Działania realizowane są wg przyjętego rocznego planu, a stopień ich reali
zacji podlega wewnętrznym audytom.

POLITYKĘ REALIZUJEMY PRZEZ GŁÓWNE
CELE STRATEGICZNE:

Budowanie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród pracowników 
i współpracowników.

Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, gospodarkę odpadami 
i minimalizację zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. 

Zasady przedstawione w niniejszym dokumencie obowiązują w Job Impulse oraz podmiotach powiązanych: 
Job Abroad, Job Outsourcing, Strefajob, Ahead Professionals.



POWYŻSZE CELE STRATEGICZNE REALIZUJEMY
PRZEZ SZEREG KONKRETNYCH DZIAŁAŃ:

ORGANIZACJA BIURA:

ograniczenie plastiku, w tym plastikowych naczyń jednorazowych na rzecz 
naczyń wielorazowego użytku lub naczyń biodegradowalnych, rezygnacja 
ze słomek, mieszadełek i plastikowych łyżeczek.

zakup urządzeń do filtrowania wody lub promowanie spożywania wody 
z kranu w celu ograniczenia butelek plastikowych oraz plastikowych 
kubecz ków.

segregację odpadów, z podziałem na wszystkie frakcje: szkło, papier, plas
tik/metal oraz biodegradowalne oraz ograniczenie produkcji śmieci przez 
odpowiedzialne zakupy.

ograniczenie zużycia ręczników papierowych na rzecz energooszczędnych 
suszarek lub zakup ręczników z recyklingu.

ograniczenie wykorzystania materiałów szkodliwych dla zdrowia i środo
wiska poprzez stosowanie środków czystości z ekocertyfikatami.

przeprowadzanie audytów energetycznych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

SPRZĘTY:

zakup sprzętów tj. meble z certyfikowanych, sprawdzonych źródeł (fair 
trade) oraz energooszczędnych sprzętów np. ekspresów, lodówek.

zastępowanie zwykłych żarówek żarówkami LED, stosowanie czujek ruchu, 
tam gdzie to jest zasadne i możliwe.

właściwe użytkowanie sprzętu elektronicznego np. wyciąganie ładowarek 
z kontaktu, zamykanie nieużywanych laptopów, wyłączanie komputerów.



MATERIAŁY BIUROWE I REKLAMOWE:

ograniczenie zużycia zasobów naturalnych poprzez zamawianie tylko niez
będnej liczby materiałów biurowych.

ograniczenie druku do minimum poprzez druk dwustronny oraz digitali
zację procesów. 

zminimalizowanie zakupów gadżetów firmowych do minimum, kupowa
nie gadżetów trwałych i przemyślanych, nie plastikowych, korzystanie 
z usług podmiotów ekonomii społecznej.

SPOTKANIA I TRANSPORT:

promowanie dojazdu do pracy rowerem lub komunikacją miejską oraz 
wspólnych dojazdów (car sharing).

ograniczenie spotkań bezpośrednich z klientami lub między zespołami 
(w tym też rekrutacyjnych) z innych miast na rzecz telekonferencji lub 
wideokonferencji.

w razie konieczności spotkań bezpośrednich, ograniczenie podróży 
samolotem na rzecz pociągu w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

oferowanie możliwości pracy z domu, za zgodą przełożonego, w uza
sadnionych przypadkach, rozwój polityki personalnej nastawionej na 
promowanie ekologicznych rozwiązań (praca zdalna, telepraca), zgodnie 
z trendami, w celu ograniczenia dojazdów do biura i w ten sposób ogra
niczenia śladu węglowego.

podczas spotkań firmowych, wyjazdów integracyjnych zminimalizowa nie 
spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego na rzecz zwiększonego 
udzia łu produktów roślinnych oraz sezonowych.



Promujemy proekologiczne zachowania w firmie, podnosimy świadomość 
ekologiczną pracowników, motywując ich do wspólnych oraz indywidual-
nych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Kadra kierownicza na wszystkich szczeblach zarządzania firmy uczestniczy
w realizacji założeń polityki środowiskowej.


