
Environmental Policy  

Basic Philosophy  

MHC Mobility Sp. z o.o. shall conduct business activities in harmony with the environment and society in 

order to contribute to the creation of a society that can conserve the global environment and achieve 

sustainable development.  

Environmental Action Guidelines 
 

1. We will provide innovative solutions to society and promote collaboration with stakeholders to solve 

environmental issues. Additionally, we will comply with relevant laws and regulations to conduct 

responsible corporate activities that consider people and the global environment.  

2. We will pursue services and solutions that contribute to the reduction of environmental impact and the 

development of society, properly recognize the effects and impacts of these services and solutions on 

the environment and society, and endeavor to utilize environmentally friendly goods and services.  

3. With the aim of becoming a society that is decarbonized and highly recycling-oriented as well as one 

that is in harmony with nature and contributes to the conservation of biodiversity, we will endeavor to 

reduce CO2 emissions through the value chain, improve the efficiency of the use of water, resources, 

and energy, and minimize the impact on natural capital.  

4. In order to build a relationship of trust with the local communities in Poland and other countries where 

we conduct business, we will work together with society to solve problems and create a society that can 

balance conservation of the global environment and sustainable development. If an issue should arise in 

our business activities, we will make it public in a timely and appropriate manner and promptly take 

measures to prevent recurrence.  

5. As a good corporate citizen, we will raise awareness of environmental and social issues and promote 

environmental conservation activities as well as community/social contribution activities.  
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Polityka Środowiskowa 

Filozofia 

MHC Mobility Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w harmonii ze środowiskiem i społeczeństwem, 

aby przyczyniać się do tworzenia społeczeństwa zdolnego do ochrony środowiska globalnego i osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju. 

Wytyczne dotyczące działań na rzecz środowiska 
 

1. Będziemy dostarczać społeczeństwu innowacyjne rozwiązania i promować współpracę z 

interesariuszami w celu rozwiązywania problemów środowiskowych. Ponadto będziemy przestrzegać 

odpowiednich przepisów i regulacji, aby prowadzić odpowiedzialne działania korporacyjne, które 

uwzględniają rolę człowieka i środowisko globalne.  

2. Będziemy realizować usługi i rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia oddziaływania na 

środowisko i do rozwoju społeczeństwa, właściwie rozpoznawać skutki i wpływ tych usług i rozwiązań 

na środowisko i społeczeństwo oraz dążyć do wykorzystywania produktów i usług przyjaznych 

środowisku. 

3. Aby stać się społeczeństwem pozbawionym emisyjności CO2 i wysoce zorientowanym na recykling, a 

także pozostającym w harmonii z naturą i przyczyniającym się do ochrony różnorodności biologicznej, 

będziemy dążyć do zmniejszenia emisji CO2 poprzez łańcuch wartości, poprawy wydajności zużycia 

wody, zasobów i energii oraz zminimalizowania wpływu na kapitał naturalny.  

4. W celu budowania relacji zaufania ze społecznościami lokalnymi w Polsce i innych krajach, w których 

prowadzimy działalność, będziemy wspólnie ze społeczeństwem rozwiązywać problemy i tworzyć 

społeczeństwo, które potrafi zbalansować ochronę środowiska globalnego i zrównoważony rozwój. 

Jeśli w naszej działalności biznesowej pojawi się jakiś problem, upublicznimy go w odpowiednim 

czasie i we właściwy sposób oraz niezwłocznie podejmiemy środki zapobiegające jego powtórzeniu. 

5. Jako prawy obywatel korporacyjny będziemy zwiększać świadomość kwestii środowiskowych i 

społecznych oraz promować działania na rzecz ochrony środowiska, a także działania na rzecz 

społeczności oraz odpowiedzialności społecznej.  
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