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DEKLARACJA ZOBOWIĄZAŃ CZŁONKÓW PLGBC 

Abstrakt 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) prowadzi długoterminową strategię działania, aktywnie 
wdrażając wizję budynków, które przede wszystkim poprawiają jakość życia ich użytkowników, ale także minimalizują 
negatywny wpływ na ekosystemy naturalne oraz przyczyniają się do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, a tym 
samym wspierają zrównoważony wzrost i rozwój gospodarczy. W ten sposób organizacja staje się liderem aktywnie 
wyznaczającym kierunki zielonego budownictwa. Jednocześnie, poprzez poszerzanie wiedzy i świadomości 
społeczeństwa w tym obszarze, przyczynia się do podnoszenia standardów, które pozytywnie wpłyną na jakość 
środowiska naturalnego oraz zdrowie publiczne. 

PLGBC stoi na stanowisku, że odpowiedzialność ta spoczywa również na wszystkich członkach, którzy w sposób 
aktywny powinni przyczyniać się do osiągnięcia celów Stowarzyszenia i dążyć do tego, aby działać w duchu idei 
zrównoważonego rozwoju, a także postępować w sposób etyczny. 

Wobec powyższego, każda osoba fizyczna, prawna bądź inna jednostka ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków 
PLGBC zobowiązuje się do pełnego angażowania się w życie organizacji i przestrzegania ustalonych zasad, czego 
wyrazem jest podpisanie niniejszej Deklaracji Zobowiązań, która jest nieodłącznym elementem aplikacji 
członkowskiej. 

  

Zobowiązania Członków PLGBC 

• Członkowie zobowiązują się do aktywnego wspierania misji i celów PLGBC poprzez włączenie idei 
zrównoważonego rozwoju do swoich działań biznesowych; 

• Członkowie PLGBC będą demonstrować swoje zaangażowanie poprzez prowadzenie i propagowanie 
praktyk biznesowych, które są etyczne i uczciwe; 

• Członkowie PLGBC będą oferować usługi lub produkty zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, w tym, 
dbać o swój łańcuch dostaw, aby dostawcy i usługodawcy również przestrzegali tych zasad; 

• Członkowie PLGBC deklarują dbałość o środowisko i zasoby naturalne zgodnie z najbardziej aktualnymi 
praktykami i legislacją, w tym zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym; 

• Członkowie PLGBC biorą na siebie obowiązek wspierania PLGBC w działalności mającej na celu szerzenie 
idei zrównoważonego budownictwa wśród obywateli, przedsiębiorstw, administracji publicznej na 
różnych szczeblach oraz pozostałych interesariuszy; 

• Członkowie PLGBC w sposób otwarty i przejrzysty będą informować o swoich działaniach i dzielić się 
najlepszymi praktykami z innymi; 

• Członkowie PLGBC są zobowiązani do podejmowania nieustannych starań i pokazywania namacalnych 
postępów w promowaniu zrównoważonego budownictwa poprzez dostępne kanały komunikacji; 

• Członkowie są zachęcani do aktywnego udziału w działaniach PLGBC, takich jak projekty, wydarzenia, 
ankiety oraz propagowania osiągnięć Stowarzyszenia. 
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 Podpis osoby upoważnionej do składania podpisów w imieniu organizacji. 
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