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Środowisko

W TROSCE O ŚRODOWISKO 
PRZYŁĄCZ SIĘ DO
SIECI PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU 



HISTORIA MOLEX
W odniesieniu do ekologii w Molex nie 
zakończyliśmy naszych starań na jednej 
decyzji, ponieważ jest to podróż ciągłego 
doskonalenia. Wszyscy stajemy się coraz 
bardziej świadomi tego, w jaki sposób 
nasze decyzje i działania w miejscu 
pracy mogą odgrywać znaczącą rolę 
oraz wpływać na środowisko. Zmiana 
wymaga więcej niż jednego aspektu, nasze 
globalne jednostki łączą się, aby podjąć 
odpowiednie kroki, i stać się jeszcze 
bardziej zrównoważonym i przyjaznym dla 
środowiska przedsiębiorstwem.

MIANO BYCIA EKOLOGICZNYM
WYMAGA SPEŁNIENIA TAKICH 
WARUNKÓW JAK:

Redukcja; ponowne 
wykorzystanie oraz recykling; 
upcykling; zrównoważony rozwój 
biznesu; oszczędzanie energii; 
oszczędzanie materiałów; zero 
marnotrawstwa; neutralność 
pod względem emisji dwutlenku 
węgla. W przypadku jednostki 
odnosi się to do odpowiedniej 
gospodarki odpadami; jedzenia 
organicznego; diety roślinnej nie 
zawierającej chemikaliów... czy 
jesteś już przytłoczony?



ECOCARE
Program Molex ECOCARE został zainicjowany w 2006 
roku, aby zminimalizować wpływ naszej działalności 
biznesowej, produkcyjnej oraz usługowej na 
środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo pracy:



Ustanowienie i wdrożenie skutecznych systemów 
zarządzania środowiskowego, zdrowia i 

bezpieczeństwa

ESTABLISH

Przestrzegaj wszystkich odpowiednich zobowiązań 
dotyczących zgodności z wymogami ochrony 

środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

COMPLY

Obsługuj nasze obiekty w sposób 
uwzględniający efektywne wykorzystanie 

zasobów naturalnych i zapewniający 
bezpieczne i zdrowe miejsce pracy. 

Opracowuj produkty, które minimalizują 
wpływ na środowisko

OPERATE



Ciągłe doskonalenie naszych działań w 
zakresie ochrony środowiska, zdrowia i 

bezpieczeństwa

CONTINUALLY

Poinformuj pracowników i partnerów 
biznesowych Molex o tym, jak ważne jest 

przestrzeganie tej polityki

ADVISE

Zmniejszanie lub eliminacja emisji oraz 
odrzutów poprzez działania zapobiegające 

zanieczyszczeniom, zapobieganie 
obrażeniom i chorobom poprzez 

odpowiednie praktyki zarządzania

REDUCE

Edukuj pracowników, aby pracowali w 
sposób odpowiedzialny i bezpieczny 

dla środowiska

EDUCATE



Molex jest firmą zgodną z ROHS 3. Co gwarantuje, 
że produkty Molex pomagają chronić środowisko 

i biznes przed znanymi niebezpiecznymi 
substancjami w szerokim asortymencie sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.

Nasze zakłady produkcyjne na całym świecie są 
poddawane niezależnym audytom przez Bureau Veritas 

i posiadają certyfikaty zgodności z normą ISO 14001 
dotyczącą systemu zarządzania środowiskowego, która 
wymaga wprowadzenia szerokiego zakresu procesów i 
zasad w celu zminimalizowania wpływu na środowisko 

i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska.

ROHS 3ISO 14001

CERTYFIKATY

Oprócz podstawowych oczekiwań dotyczących 
zgodności z wymogami prawnymi, wymogami 
firmy i klienta dążymy do doskonałości względem 
środowiska. Jest to standard wydajności w całej firmie.
Nasza polityka ECOCARE wymaga od nas ciągłej 
identyfikacji i eliminowania ryzyka
dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



Powłoka LSZH kabli Molex składa się ze związków 
termoplastycznych, które znacznie zmniejszają ilość 
toksycznych i żrących gazów emitowanych podczas 

spalania. Podczas spalania kabla z powłoką LSZH 
emitowany zostaje dym o mniejszej gęstości który 

uwalnia się mniej intensywnie. Nie powstają również 
związki halogenowe. Podczas pożaru kabel o niskim 
poziomie dymu zmniejsza ilość i gęstość dymu, co 

ułatwia ewakuację personelu.

Opakowania kartonowe można w całości poddać 
recyklingowi, a dalsze zmiany objęły użycie całkowicie 

naturalnej taśmy.

Opakowania zbiorcze wielu naszych złączy pozwoliły 
zmniejszyć zużycie plastiku nawet o 95%.

Nasz polski zakład w Tczewie zaczął stosować 
biodegradowalne opakowania foliowe, usuwając 
rocznie ponad 3 miliony plastikowych opakowań.  

BEZPIECZEŃSTWOPAKOWANIECYFRYZACJA 

Wprowadzono kody QR w celu zastąpienia papierowych 
instrukcji instalacji dla wszystkich produktów Molex CES. 

Cyfrowy dostęp do instrukcji produktu redukuje ilość 
odpadów,  usprawnia proces porządkowania u klienta 

oraz zapewnia łatwiejszy dostęp do dokumentów. 

GOSPODARKA ODPADAMI
ORAZ PAKOWANIE 



W latach 2013-2017 Molex i jego siostrzane firmy 
zmniejszyły ilość odpadów związanych z produkcją 

w naszych zakładach o 44 miliony kilogramów, 
czyli o 14%  zarazem nadal pracujemy nad 

polepszeniem tego wskaźnika.

Główna spółka Molex obniżyła emisję CO2 o prawie 
10% w ciągu ostatnich czterech lat, odzwierciedlając 

nasze zaangażowanie w poprawę wydajności 
energetycznej i procesów produkcyjnych.

REDUKCJA ODPADÓW REDUKCJA EMISJI CO2

W roku 2017 zakłady raportujące Koch poddały 
recyklingowi, ponownie wykorzystały energię lub 

przetworzyły 93% (252 mln kilogramów) wszystkich 
wytworzonych odpadów.

RECYKLING

PONOWNE WYKORZYSTANIE

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

14%
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W Molex jesteśmy zaangażowani w stosowanie praktyk 
ochrony środowiska podczas projektowania i produkcji 

naszych produktów. Wszystkie nasze procesy i zasady są 
wdrożone, aby zminimalizować wpływ na środowisko i 
zachować zgodność z przepisami ochrony środowiska.

Nasze podejście

Dowiedz się więcej 
o Molex na stronie

molexces.com.pl
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