Společenská odpovědnost a ochrana životního prostředí
Benzina ORLEN poskytuje energii pro Váš pohyb vpřed vstříc budoucnosti, ve které energie bude
mít minimální dopad na naší planetu. Pro takovou budoucnost je potřeba podnikat nutné kroky již
nyní a ve společnosti Benzina ORLEN věříme, že tohoto cíle lze dosáhnout jen odpovědným
přístupem nad rámec legislativních požadavků, které vnímáme jako minimální standard v našem
oboru, zatím co se snažíme aplikovat jen to nejlepší z dostupných technologii.
Jedním ze základních pilířů, na kterém stojí náš systém ochrany životního prostředí, jsou zodpovědní
zaměstnanci, ostatní zainteresované osoby a zejména pak obsluhy jednotlivých čerpacích stanic.
Jejich pravidelným vzděláváním a výcvikem zajišťujeme důslednou každodenní péči o provozovaná
zařízení a tím vytváříme podmínky pro jejich bezpečný provoz. Mimoto dbáme na provádění
pravidelných preventivních kontrol a prohlídek zajišťovaných prostřednictvím zkušených odborníků
smluvních servisních organizací, které mají za cíl eliminovat potenciálně slabá místa ve stavu a
provozování technologických celků. Celý systém je zastřešen multioborovým dohledem našich
specialistů.
Používání fosilních paliv může negativně ovlivnit kvalitu ovzduší, a proto neustále pracujeme na
inovaci tradičních paliv a snažíme se zákazníkům nabídnout účinnější paliva ve formě standardně
aditivovaných paliv a paliv prémiových. Dále rozšiřujeme počet čerpacích stanic, které nabízejí
alternativní paliva, aby environmentálně smýšlející zákazníci mohli na svých cestách využívat naplno
výhod, která tato paliva přináší.
Dlouhodobým úkolem sítě čerpacích stanic Benzina ORLEN zůstávají sanace starých ekologických
zátěží, což jsou zátěže vzniklé před privatizací společnosti. Sanace horninového prostředí probíhají
průběžně již od roku 1994. Až do roku 1997 byly hrazeny výhradně z prostředků společnosti. V
současné době jsou sanace realizovány na základě tzv. Ekologické smlouvy ve spolupráci s
Ministerstvem financí ČR, z jehož prostředků jsou i hrazeny. Finance vynaložené na odstraňování
starých ekologických zátěží a monitoring horninového prostředí na jednotlivých místech jsou
nezbytným příspěvkem k navracení okolní přírody do své původní rovnováhy. Lokality k provedení
nápravných opatření po celé republice jsou vybírány s ohledem na závažnost, rozsah investice a
především míru možného dopadu na životní prostředí. Tyto práce budou vzhledem ke svému
charakteru a náročnému způsobu provádění pokračovat i v následujících letech.
Společnost je od roku 2008 držitelem Certifikátu integrovaného systému managementu (IMS) pro
prodej motorových paliv na čerpacích stanicích a související služby podle mezinárodních standardů
ISO 9001 (systém řízení kvality), ISO 14001 (systém řízení ochrany životního prostředí), ISO 45001
(systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), od roku 2016 je společnost certifikována také
podle ISO 50001 (systém řízení hospodaření s energií).

