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We acknowledge our responsibility to respect the environment and 
manage our impacts for the benefit of the communities in which we 
operate, and we are committed to measuring and managing those impacts 
and finding innovative ways to reduce them. We will: 

Zdajemy sobie sprawę z naszych obowiązków w zakresie ochrony 
środowiska oraz kontroli naszego oddziaływania na nie, mając na 
uwadze dobro społeczności, w których funkcjonujemy. Zobowiązujemy 
się do pomiaru i kontrolowania tego oddziaływania oraz znajdowania 
innowacyjnych spospobów jego ograniczania. Będziemy: 

 implement sound environmental practices in the design, development
and operation of our hotels 

 wdrażać solidne praktyki w zakresie ochrony środowiska dotyczące 
projektowania, budowania oraz eksploatacji naszych hoteli, 

 encourage the development and integration of sustainable 
technologies 

 wspierać rozwój oraz integrację technologii zrównoważonego 
rozwoju, 

 endeavour to reduce our use of energy and water, and re-use and 
recycle the resources consumed by our business wherever practical

 starać się ograniczać zużycie energii i wody, a w miarę możliwości, 
ponownie wykorzystywać lub przetwarzać zasoby spożytkowane 
uprzednio w toku naszej działalności,, 

 engage our customers, colleagues, hotel owners, suppliers and 
contractors in our efforts to protect the environment

 angażować naszych klientów, współpracowników, właścicieli hoteli, 
dostawców oraz kontrahentów w ramach naszych działań na rzecz 
ochrony środowiska, 

 provide the training and resources required to meet our objectives  zapewniać szkolenie i zasoby wymagane do realizacji naszych 
celów, 

 monitor, record and benchmark our environmental performance on a 
regular basis 

 regularnie monitorować, rejestrować i testować nasze wyniki w 
zakresie ochrony środowiska, 

 make business decisions that take these commitments into account  podejmować decyzje biznesowe uwzględniające te zobowiązania,

 communicate our policies, practices and programmes to all our 
stakeholders. 

 informować o naszych zasadach, praktykach oraz programach 
wszystkich naszych interesariuszy. 


