
 
 

POLITYKA  ENERGETYCZNA 

Ingram Micro Services Sp. z o.o. w Pietrzykowicach oferuje swoim klientom usługi serwisowe 
kładąc nacisk na rozwój wizerunku organizacji świadomej wagi problemu efektywnego 
zarządzania energią.  
Nadrzędnymi wartościami Spółki są: rzetelność, kreatywność i profesjonalizm, który 
osiągamy poprzez doskonalenie i utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, 
środowiskiem i energią. 
Główne kierunki realizacji celów Systemu Zarządzania Energią: 

• Identyfikowanie obszarów, w których możliwe jest ograniczenie wykorzystania             i 
zużycia energii bez ujemnego wpływu na jakość usług i wydajność procesów. 

• Ograniczanie zużycia energii podczas realizowanych operacji i działań w Ingram Micro 
Services, poprzez zapewnienie wszelkich zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów 
oraz realizacji założonych zadań energetycznych. 

• Integrowanie działań SZE odnoszących się do ryzyk i szans oraz ocena ich 
skuteczności. 

• Spełnianie wymagań prawnych oraz innych wymagań związanych                                  z 
wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii, do których Ingram Micro Services 
się zobowiązała w zakresie swojej działalności. 

• Świadome monitorowanie efektywności energetycznej poprzez optymalne 
wykorzystanie zasobów i środków technicznych. 

• Ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę wyniku 
energetycznego oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001. 

• Wspieranie świadomego dokonywania zakupów energooszczędnych produktów. 
• Zapewnianie, aby pracownicy posiadali odpowiednią wiedzę, świadomość 

i kompetencje w dążeniu do poprawy efektywności energetycznej. 
• Zapewnienie, aby każdy pracownik znał, rozumiał i przestrzegał ustalonych celów 

i zadań w zakresie Systemu Zarządzania Energią. 
• Wprowadzenie wymogu stosowania się wszystkich pracowników Ingram Micro 

Services do powyższych standardów. 

Podstawowym celem postawionym przed firmą Ingram Micro Services jest doskonalenie w 
obszarze zarządzania energią, jak również edukacja pracowników i całej organizacji 
w obszarze efektywności energetycznej. 

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do okresowego wyznaczania, przeglądania i 
aktualizacji celów i zadań związanych z Systemem Zarządzania Energią. Cele muszą być 
mierzalne, uwzględniające szanse na poprawę wyniku energetycznego. 

Polityka Energetyczna jest regularnie poddawana przeglądom i aktualizowana gdy tego 
wymaga. 

Niniejsza Polityka jest dostępna, zakomunikowana i realizowana, przez wszystkich 
pracowników Spółki oraz przez osoby pracujące dla lub w jej imieniu. 

Polityka Energetyczna stanowi ramy dla celów związany z zarządzaniem energią i jest 
dostępna publicznie. 

Polityka Energetyczna stanowi zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa Spółki do 
zabezpieczenia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do realizacji celów przyjętej 
Polityki.              
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