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WSTĘP
Nasza firma to ludzie. Dbanie o dobro firmy, a więc o siebie nawzajem, jest
najbardziej promowaną wartością w Miastoprojekt. Jako integralny element
tak sformułowanej polityki firmy traktujemy dbałość o środowisko
naturalne, którego dobrostan jest nieodzowny dla naszego dobrego
samopoczucia. W Miastoprojekt Wrocław przyjmujemy jako standard
konieczność nieustannej pracy nad naszymi zachowaniami i nawykami
mającymi wpływ na innych, w tym w obszarze naszego bezpośredniego
i pośredniego wpływu na stan środowiska.
Jako zespół doceniamy zdrowy styl życia i spędzanie czasu na świeżym
powietrzu. Każdy z nas jest inny - biegamy, jeździmy na rowerze, uprawiamy
sporty zimowe lub zwyczajnie lubimy pospacerować – wszystkim nam
zależy, aby móc to robić wśród drzew i zieleni.
Realizując postanowienia polityki środowiskowej jako jeden z celów
przyjęliśmy ograniczenie, a docelowo eliminację zużycia papieru.
Sukcesywnie i z determinacją wdrażamy elektroniczne podpisywanie
umów. Dzięki platformie CDE, czy stosowaniu technologii BIM na naszych
budowach eliminujemy tradycyjny obieg dokumentów, który został
zastąpiony jego elektronicznym odpowiednikiem.
Polityka środowiskowa została przyjęta w naszej firmie 5 grudnia 2013 r. i od
tego czasu jest ona przedmiotem naszej nieustannej uwagi. Zasady polityki
zmieniają się wraz z rozwojem i dostępnością technologii i związanych z nią
nowych możliwości. Nasz Zespół stale dąży do zwiększenia i ulepszania
strategicznych celów środowiskowych i deklaruje minimalizowanie działań
mających negatywny wpływ na środowisko.
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POLITYKA ŚRODOWISKOWA
1.CEL

Celem Miastoprojekt Wrocław w zakresie polityki środowiskowej jest:
a. ograniczenie negatywnego wpływ oddziaływania na środowisko
b. racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska,
c. poprawa zdrowia pracowników, współpracowników, kadry kierowniczej
i kontrahentów.
2. ZAKRES
2.1. Polityka środowiskowa wskazuje zakres działań jakie podejmowane są w
Miastoprojekt Wrocław aby działalność przedsiębiorstwa w jak
najmniejszym stopniu oddziaływała negatywnie na środowisko, wpływała
proekologicznie na otoczenie, kształtowała światopogląd zespołu oraz
kontrahentów Miastoprojekt Wrocław. Jakość środowiska ma bezpośredni
wpływ na jakość życia, zdrowie i samopoczucie, dlatego Polityka
środowiskowa powiązana jest ściśle z Polityką Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy oraz Ochrony Zdrowia.
2.2. Adresatami niniejszej Polityki są:
a. pracownicy i współpracownicy Miastoprojekt Wrocław;
b. kadra kierownicza Miastoprojekt Wrocław;
c. kontrahenci Miastoprojekt Wrocław, biorący czynny
w procesach realizowanych przez Spółkę.

udział

3. ZASADY
3.1 Świadomość, że współczesne oddziaływanie na środowisko naturalne
wpływa na nie ,,tu i teraz”, ale także pozostawia ślad dla przyszłych pokoleń
sprawia, że prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju jest przedmiotem ciągłej analizy Miastoprojekt Wrocław.
3.2 Pogarszający się stan środowiska przejawia się m.in. efektem
cieplarnianym, zanieczyszczeniem powietrza czy malejącym zasobem wód.
Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w jak mniejszym stopniu
pogłębiającą ten stan, Zespół Miastoprojekt Wrocław rezygnuje z zasady
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kupiłem-zużyłem-wyrzuciłem, czyli tzw. Linear Economy na rzecz
gospodarki cyrkularnej, której celem jest maksymalne wykorzystywanie i
zużywanie istniejących środków i zasobów. Jesteśmy świadomi, że nasze
działania pozostawiają w środowisku ślad.
3.3.

Polityka

działaniach

środowiskowa

Miastoprojekt

prośrodowiskowych

i

Wrocław

minimalizujących

opiera

się

degradację

przyrodniczą, tj.:
a. prowadzeniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami dotyczącymi ochrony środowiska,
b. zużywaniu zasobów w sposób zrównoważony,
c. dążeniu do zwiększania stopnia recyclingu i redukcji odpadów,
d. optymalizacji zużycia energii
e. poszukiwaniu nowych i alternatywnych możliwości prowadzenia
naszej działalności zmniejszających nasz wpływ na środowisko,
f. zapewnieniu pracownikom i współpracownikom odpowiedne
warunków pracy i zasoby dla ciągłego rozwoju i unowocześniania
organizacji,
g. edukacji naszego zespołu i promowaniu postawy proekologicznej
wśród interesariuszy,
h. podejmowaniu działań proekologicznych zarówno wewnątrz naszej
organizacji jak i za pomocą promowania odpowiednich zachowań
i praktyk u podmiotów, z którymi przy realizacji projektów
współpracujemy,
i. doskonaleniu technologii i procesów w taki sposób, aby były one
przyjazne środowisku oraz zaspokajały potrzeby i oczekiwania
obecnych i przyszłych odbiorców oraz innych stron zainteresowanych.
Zarząd, kadra kierownicza oraz pracownicy są aktywnie zaangażowani
w realizację założeń niniejszej Polityki i zobowiązani są do
przestrzegania regulaminów i instrukcji stanowiących o sposobie ich
realizacji.
DOKUMENTY POWIĄZANE
Polityka Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia
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