
                                                 

 

 
 

 
Program środowiskowy  Zielony Horyzont HOCHTIEF Polska 2021-2025 

Prowadzenie działalności biznesowej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest naturalną odpowiedzią każdej 
firmy na potrzeby współczesnego świata i zobowiązaniem wobec społeczeństwa teraz i w przyszłości. Dlatego 
HOCHTIEF Polska, wypełniając  podstawowe zasady HOCHTIEF „Budujemy świat jutra” oraz wymagania normy ISO 14 
001 „Systemy zarządzania środowiskowego”, przyjmuje Program środowiskowy „Zielony Horyzont HOCHTIEF Polska”.  

Cele  środowiskowe osiągamy poprzez wykonywanie zadań operacyjnych i usługowych na każdym stanowisku pracy, 
respektując przepisy i zobowiązania wobec Partnerów w biznesie. 

 Lipiec 2021 r. 
Zarząd HOCHTIEF Polska S.A. 

 
                                                                                            Tadeusz Blecha     Klaus Böde   

Nasze cele: 

1: Promowanie postaw ekologicznych 
o Edukacja ekologiczna wśród pracowników własnych oraz podwykonawców i dostawców  

poprzez m.in. mailingi, prelekcje i warsztaty tematyczne (w ograniczonym zakresie materiały drukowane – ulotki) 
o Współpraca w ramach grupy HOCHTIEF oraz partnerami biznesowymi na rzecz ochrony środowiska  

i promocji idei zrównoważonego rozwoju 
o Promowanie HOCHTIEF Polska jako firmy prowadzącej działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 

- akcje środowiskowe 
2: Zielone środowisko pracy - miejsca pracy przyjazne dla ludzi i środowiska poprzez:  
o Oszczędność zasobów naturalnych - optymalne zużycie wody i energii, ograniczenie wydruku materiałów  

– wydruki ograniczone do minimum i w miarę możliwości dwustronne 
o Obniżenie emisji - nowoczesny park maszyn, urządzeń i samochodów, energooszczędne urządzenia biurowe  

– odpowiednie opcje zasilania 
o Redukcja ilości wytwarzanych odpadów - zastępowanie produktów z trudno rozkładalnych tworzyw sztucznych 

odpowiednikami podlegającymi biodegradacji, powtórne wykorzystanie materiałów biurowych, segregacja 
powstałych odpadów – zbieranie plastikowych nakrętek do recyklingu, wykorzystywanie opakowań wielokrotnego 
użytku – dystrybutory wody zamiast plastikowych butelek, szklanki zamiast jednorazowych kubeczków 

o Wyposażenie biur w roślinność oczyszczającą powietrze z toksyn  
3: Zielona budowa i jej otoczenie 

o Zielony start budowy - ma miejsce już w czasie przygotowywania oferty - przeanalizowanie technik pro 
ekologicznych np. elewacja kumulująca ciepło; przeanalizowanie cyklu życia produktów,  
odzysk np. gruzu budowlanego 

o Identyfikacja i monitorowanie aspektów środowiskowych tj. oddziaływania budowy na środowisko  
poprzez pracę na budowie  zorganizowaną w sposób przyjazny dla środowiska z uwzględnieniem efektywności 
energetycznej i cyklu życia produktu poprzez:      
✓ ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wód gruntowych i powierzchniowych  

oraz fauny i flory 
✓ prawidłową gospodarkę odpadami,  odpowiednie oznakowanie i wyczulenie pracowników na potrzebę 

segregacji m.in. oddawanie opakowań transportowych, które można wykorzystać ponownie – palety   
✓ monitorowanie zużycia paliwa i energii oraz  wody i innych zasobów naturalnych wykorzystywanych  

w technologii robót budowlanych 
✓ nadzór nad  produktami zawierającymi substancje niebezpieczne zgodnie z  Kartami charakterystyk 

4. Cyfryzacja (digitylizacja) procesów – maksymalnie, gdzie to możliwe prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej 
o Już na etapie negocjacji umowy, porozumienie z Klientem (Inwestorem) i zapis o formie elektronicznej 

dokumentacji powykonawczej 
o zarządzanie kompletną dokumentacją budowy przy pomocy Teams ( nie tylko dokumentacja projektowa  

i kontraktowa ale również m.in. BHP i OŚ) np.: 
✓ ewidencja odpadów Baza Danych o Odpadach – negocjowanie z Inwestorem w temacie rezygnacji  

z papierowych ( drukowanych z platformy BDO) Kart Przekazania Odpadów 
✓ rejestry ( zapisy udokumentowania procesu środowiskowego ) tylko w formie elektronicznej 

 


