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ENGIE Services Sp. z o.o jest kolejną organizacją, która uzyskała w 2016 r. wpis do rejestru systemu
ekozarządzania i audytu (EMAS). Dla ﬁrmy to potwierdzenie spełnienia najbardziej wyśrubowanych
wymagań ochrony środowiskach.

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to promowany przez Komisję Europejską system certyﬁkacji środowiskowej, który od 20 lat udowadnia swoją
przydatność jako najefektywniejszy standard zarządzania ochroną środowiska. Przynależność do systemu jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem dla
przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych. Wśród organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS znajdują się liderzy przemian prośrodowiskowych w swoich
sektorach w skali regionu, kraju, a nawet świata.
"EMAS to coś więcej niż przestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska czy limitów emisyjnych. Organizacje rejestrujące się w systemie wykazują
niestandardowe zaangażowanie w działania prośrodowiskowe pokazując tym samym, że kultura zrównoważonego rozwoju jest im bliska i wbudowana w struktury ich
zarządzania" - podkreśla Krzysztof Lisowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
ENGIE Services Sp. z o.o. to pierwsza w Polsce ﬁrma z branży facility management zarejestrowana w EMAS. W branży tej ﬁrma działa od blisko 20 lat - wcześniej pod
nazwą Cofely Services Sp. z o.o. Główny obszar działalności spółki to nowoczesne budynki biurowe i handlowe, w których oferuje ona obsługę instalacji technicznych z
gwarancją sprawności, optymalizacje zużycia energii, inwestycje energooszczędne oraz zarządzanie obiektem i usługi dodatkowe. Firma zatrudnia ponad 650
pracowników, obsługuje ponad 2 miliony metrów kwadratowych powierzchni i posiada dziewięć biur na terenie kraju. "W naszej codziennej pracy dbamy o wysoką
jakość usług. Na sukces pracują nasi wykwaliﬁkowani pracownicy. Dzięki temu, że jesteśmy częścią światowego lidera energetycznego, wdrażamy także odważnie
nowoczesne rozwiązania cyfrowe" - komentuje Jan Woźniak, Dyrektor Generalny ENGIE Polska.
"Wpis do rejestru EMAS jest potwierdzeniem prowadzonej przez nas polityki, w której najważniejszym punktem jest transformacja energetyczna. W naszej codziennej
pracy stawiamy na rozwiązania przyjazne dla środowiska, promujemy efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Dlatego cieszę się, że przyjęta przez nas
strategia zarządzania oparta na funkcjonowaniu przyjaznym środowisku znalazła potwierdzenie w postaci rejestracji w systemie EMAS" - mówi Jan Woźniak, Dyrektor
Generalny ENGIE Polska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zrównoważonym rozwoju ﬁrmy.

