
NASZA POLITYKA EKOLOGICZNA
dla lokalizacji w Warszawie przy ul. Działkowej 62

Od początku powstania grupy w 1954 roku, Raja chroni surowce naturalne poprzez wprowadzanie na rynek kartonów wielokrotnego

użycia. Od kilku lat podejmujemy intensywne działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz nieustannie doskonalimy się

na tej płaszczyźnie. Nasze zobowiązanie opiera się na stosowaniu regulacji prawnych i wymogów dotyczących środowiska naturalnego

oraz przestrzeganiu 10 fundamentalnych zasad stanowiących naszą politykę ekologiczną:

1 WYBIERAMY WIARYGODNYCH DOSTAWCÓW

Współpraca z producentami stosującymi europejskie regulacje
prawne w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
Zachęcanie naszych dostawców do wdrożenia przez nich
polityki ekologicznej. Preferujemy tych producentów, którzy
dbają o ochronę środowiska.

6 WDRAŻAMY NOWE NARZĘDZIA MARKETINGOWE 
BARDZIEJ PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Wideokonferencja, konferencja telefoniczna, strona 
internetowa, intranet.

2 OFERUJEMY EKOLOGICZNE OPAKOWANIA

Ekologiczne odpowiedniki z gamy naszych produktów
zachowując zasadę: wysoka jakość w korzystnej cenie.
Opakowania wyprodukowane z papieru pochodzącego
z recyklingu i nadającego się do recyklingu oraz opakowania z
tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu.

7 OGRANICZAMY NEGATYWNY WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO W NASZEJ FIRMIE

• Odpowiedzialna gospodarka odpadami.
• Zmniejszenie zużycia energii.
• Zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych.

3 DORADZAMY ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE 
ŚRODOWISKU

O naszych produktach, ekologicznych informujemy: za
pośrednictwem specyficznej komunikacji w naszych
katalogach, stronie internetowej oraz porad udzielanych przez
naszych specjalistów.

4 ZMNIEJSZAMY NEGATYWNY WPŁYW NASZYCH 
KATALOGÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Używanie papieru bielonego bez chloru i pochodzącego z
lasów objętych certyfikatem zrównoważonej gospodarki leśnej
(papier FSC i PEFC). Zmniejszenie formatu katalogów,
gramatury papieru. Promowanie współpracy z drukarniami
certyfikowanymi IMPRIM’VERT (« DRUKUJ NA ZIELONO »)
stosującymi dobre praktyki służące ochronie środowiska.

5 PROMUJEMY EKOLOGICZNE POSTAWY WŚRÓD 
NASZYCH PRACOWNIKÓW

Przeprowadzamy szkolenia i kształtujemy świadomość w
zakresie stosowania dobrych praktyk służących ochronie
środowiska i naszej polityki ekologicznej.

RAJA W TROSCE O ŚRODOWISKO

8 INFORMUJEMY O PODEJMOWANYCH PRZEZ NAS 
INICJATYWACH

Naszych klientów, dostawców i pozostałych partnerów 
świadczących usługi dla naszej firmy.

9 DZIAŁAMY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU, POPRZEZ FUNDACJĘ RAJA DANIELE 
MARCOVICI

Wspieranie edukacji, szkolenia i ułatwienie integracji 
zawodowej kobietom na całym świecie.

10 DĄŻYMY DO CIĄGŁEGO ROZWOJU

W naszej grupie RAJA od wielu lat jest prowadzona polityka
ekologiczna, zgodnie ze strategią rozwijania biznesu w sposób
odpowiedzialny społecznie. Dlatego też zdecydowaliśmy się
rozwijać w tym kierunku i przyczyniać się do większego
wykorzystywania rozwiązań przyjaznych środowisku w branży
opakowań w Polsce.
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