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Wszyscy działamy na rzecz 
ochrony środowiska.
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ZOBOWIĄZANIE NR 3 
MANIFESTU VINCI „RAZEM - NA 
RZECZ EKOLOGII!”

Wspólna deklaracja Xaviera Huillarda, 
Prezesa i Dyrektora Generalnego VINCI, oraz 
Europejskiej Rady Zakładowej VINCI.

Obecny kontekst, na który składają się globalne zmiany klimatyczne, niedobór 
zasobów i degradacja środowiska naturalnego, a także zaangażowanie 
podmiotów, w szczególności państwowych, w ograniczanie wpływu działalności 
na środowisko, wymaga od podmiotów prywatnych wdrożenia ambitnej polityki w 
zakresie ochrony środowiska.

Działalność Grupy VINCI ma wpływ na środowisko, jeżeli nie uwzględni się 
należycie tego aspektu w całym cyklu życia budynków i infrastruktury. Poza 
przestrzeganiem wymogów regulacyjnych, które są już stosowane przez spółki 
należące do Grupy, zobowiązujemy się do wdrażania dodatkowych rozwiązań 
środowiskowych w celu zapobiegania wpływowi naszej działalności na 
środowisko oraz zmniejszania go do minimum w krajach, w których działamy.

Niniejszy dokument ustanawia ramy referencyjne mające na celu ograniczenie 
bezpośrednich i pośrednich skutków naszej działalności dla ekosystemów, od 
których jesteśmy zależni. Stanowi on fundament naszej wspólnej kultury ochrony 
środowiska i odzwierciedla ambicje VINCI we wszystkich sektorach działalności 
Grupy, których celem jest oferowanie klientom rozwiązań środowiskowych.

Sporządzono w Rueil-Malmaison w dniu 6 listopada 2020 r.

Xavier Huillard,
Prezes i Dyrektor Generalny 

Roberto Migliardi, 
Sekretarz Europejskiej Rady Zakładowej
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Znalezienie odpowiedzi na wyzwania 
środowiskowe występujące na różnych 
obszarach
W swojej działalności VINCI dąży do osiągnięcia globalnej efektywności - a 
więc nie tylko efektywności technicznej, ekonomicznej i finansowej, ale również 
społecznej i środowiskowej. Wdrażając ten cel, firmy VINCI kierują się ambicją 
opracowywania i wdrażania najbardziej efektywnych rozwiązań środowiskowych 
dla swoich klientów, a tym samym zapewnienia właściwej odpowiedzi na 
wyzwania związane z ochroną środowiska występujące na poszczególnych 
obszarach. Rozwiązania te są nierozerwalnie związane z wdrażaniem ambitnych 
działań społecznych i socjalnych.

Takie odpowiedzialne podejście jest nieodłączną częścią prowadzonej przez 
nas działalności: zajmujemy się zagospodarowaniem przestrzeni, a nasze 
projekty wpisują się w perspektywę długoterminową i mają wpływ na istniejące 
ekosystemy. Poprawa jakości życia na poszczególnych obszarach jest wspólnym 
celem przyświecającym firmom Grupy.

Wytyczne Grupy w zakresie ochrony środowiska mają na celu włączenie ochrony 
środowiska do realizowanych projektów w ramach całego ich cyklu życia. Są 
one określone w Manifeście Grupy poprzez zobowiązanie „Razem - na rzecz 
ekologii!”. Mają one zastosowanie we wszystkich regionach świata, w których 
obecne są firmy VINCI.

Zaangażowane podejście w odniesieniu do 
cyklu życia naszych projektów
VINCI promuje w jak największym stopniu ekoprojektowanie, czyli uwzględnianie 
oddziaływania na środowisko już na etapie koncepcyjnym projektu w celu 
ochrony środowiska przez cały cykl życia budynków lub infrastruktury.

Jest to prawdziwe wyzwanie dla Grupy jako podmiotu będącego aktywnym 
uczestnikiem przyszłego rozwoju terytorialnego: chcemy promować 
zrównoważone planowanie urbanistyczne oraz ekoprojektowanie w całym 
łańcuchu wartości poprzez projektowanie, budowę, obsługę i utrzymanie 
przyjemniejszych miast o płynniejszej infrastrukturze oraz dostosowanych do 
potrzeb człowieka miejscach produkcji i pracy, poprawiając w ten sposób jakość 
życia i mobilność wszystkich mieszkańców.

Działania na rzecz ochrony środowiska wdrażane są zgodnie z 
następującą logiką:

• Zapobieganie w jak największym stopniu skutkom środowiskowym 
działalności dla poszczególnych obszarów i ich mieszkańców

• Ograniczanie ryzyka i negatywnego odziaływania.

WKŁAD W BUDOWANIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ŚWIATA

Poprawa jakości życia 
na poszczególnych 
obszarach jest wspólnym 
celem przyświecającym 
firmom Grupy.
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Identy�kacja 
i analiza ryzyka

01
Szkolenie i podnoszenie

świadomości 
pracowników w

   zakresie ochrony 
środowisk 

04

Planowanie i wdrażanie
 działań na rzecz 

środowiska

02
Monitorowanie wpływu na 

środowisko i ocena 
wyników

03

Wytyczne
W ramach procesu ciągłego doskonalenia i postępów spółki Grupy wdrażają 
wytyczne dotyczące ochrony środowiska we wszystkich krajach, w których 
prowadzą działalność.

 01. Identyfikacja i analiza ryzyka 

Firmy Grupy VINCI wdrażają odpowiednie działania środowiskowe, które 
wymagają uprzedniego przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny skutków projektu 
lub działalności dla środowiska. Kierują się one przekonaniem, że poczynienie 
postępów możliwe jest wyłącznie poprzez promowanie naszej kultury ochrony 
środowiska z udziałem wszystkich pracowników i ich przedstawicieli.
Kontekst (w tym kontekst regulacyjny) oraz konsekwencje środowiskowe są 
zatem badane w odniesieniu do poszczególnych tematów środowiskowych, 
którymi są:

• zanieczyszczenia i czynniki uciążliwe
• emisje gazów cieplarnianych oraz zużycie energii przyczyniające się do zmian 

klimatu
• ryzyko klimatyczne
• zużycie i przetwarzanie surowców (odnawialnych i nieodnawialnych)
• wpływ na bioróżnorodność i naturalne środowisko

 02. Planowanie i wdrażanie działań na rzecz ochrony środowiska 

Analizę ryzyka przeprowadza się w stosownych przypadkach poprzez 
sporządzanie planów działań w zakresie ochrony środowiska dostosowanych 
do specyfiki danej działalności operacyjnej oraz zdefiniowanych uprzednio 
priorytetów środowiskowych. Wdrażaniem planów działania i monitorowaniem 
podjętych środków zajmują się jednostki operacyjne, które korzystają w razie 
potrzeby ze wsparcia referenta ds. środowiska.

 03. Monitorowanie wpływu na środowisko i ocena wyników 

Wdrażaniu działań na rzecz środowiska towarzyszy system oceny ustanawiany w 
każdej z jednostek.
Monitorowanie będzie realizowane za pomocą szczegółowej sprawozdawczości 
ustalanej i prowadzonej przez poszczególne sektory.
W ramach procesu monitorowania mogą być wdrażane środki naprawcze.

Zobowiązujemy się do:
–  działań w zakresie 

zmniejszenia wpływu 
na klimat

–  optymalizacji zasobów 
dzięki gospodarce w 
obiegu zamkniętym

–  ochrony naturalnego 
środowiska
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 04. Szkolenie i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie  
 ochrony środowiska

Każda jednostka dba, aby pracownicy, którzy w swojej działalności mają 
do czynienia z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, posiadali 
odpowiedni poziom wiedzy. Muszą oni być zaznajomieni ze środkami i 
procedurami środowiskowymi, które należy wdrożyć, a także muszą być w stanie 
je monitorować.
Wszyscy pracownicy i przedstawiciele pracowników są uwrażliwiani na 
zagadnienia środowiskowe związane z projektami: przepisy, procedury dotyczące 
ryzyka, gospodarkę odpadami, ochronę różnorodności biologicznej itp.

 
Stosowanie deklaracji
Wdrażanie dostosowane do sytuacji w każdym z sektorów VINCI
Z uwagi na zdecentralizowany model organizacyjny Grupy oraz w celu jak 
najściślejszego dostosowania działań do lokalnych uwarunkowań, wdrażanie 
zobowiązań w zakresie ochrony środowiska dostosowane jest do sytuacji w każdym 
z sektorów w celu promowania ich właściwego stosowania i ciągłego doskonalenia. 

Uwzględnienie wszystkich podmiotów
Wytyczne w zakresie ochrony środowiska VINCI mają zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw należących do Grupy. Są one odpowiedzialne za zagwarantowanie, 
że odpowiednie działania są również wdrażane przez podwykonawców i 
współwykonawców w trakcie całego procesu realizacji projektów.

Monitorowanie wyników i udostępnianie informacji
Rezultaty podejmowanych działań są mierzone za pomocą właściwych 
wskaźników (w tym monitorowania emisji gazów cieplarnianych), co jest 
niezbędnym warunkiem osiągnięcia postępów. Wyniki są publikowane w rocznym 
sprawozdaniu Grupy i przedstawiane jej interesariuszom w celu umożliwienia 
wymiany poglądów na temat sposobów ich polepszenia.

Międzywydziałowe grupy robocze (komitet ds. środowiska, grupa robocza 
ds. gospodarki o obiegu zamkniętym, kluby Pivot dedykowane tematyce 
różnorodności biologicznej i środowiska) dzielą się dobrymi praktykami i 
informacjami zwrotnymi.

Wyniki tych działań są regularnie prezentowane Komitetowi Wykonawczemu, 
Zarządowi, a także Europejskiej Radzie Zakładowej Grupy.

Usprawnienie naszych 
działań na rzecz 
środowiska naturalnego 
i dostosowanie ich do 
lokalnych uwarunkowań.

 :  Niniejsza deklaracja dostępna jest na stronie internetowej 
i intranetowej Grupy. Została ona przetłumaczona w celu 
umożliwienia jak największej liczbie osób zapoznania się z 
jej treścią.WYTYCZNE W ZAKRESIE 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

WSPÓLNA DEKLARACJA XAVIERA HUILLARDA, PREZESA I DYREKTORA GENERALNEGO,  
ORAZ EUROPEJSKIEJ RADY ZAKŁADOWEJ VINCI
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Naszą ambicją jest projektowanie, 
budowanie, obsługiwanie i 
utrzymanie bardziej przyjaznych 
miast, płynniejszej infrastruktury 
oraz dostosowanych do potrzeb 
człowieka miejsc produkcji i 
pracy przy jak najmniejszym 
wykorzystaniu nieodnawialnych 
zasobów naszej planety.



VINCI
1973, boulevard de La Défense 
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex
Tel.: +33 1 57 98 61 00 
www.vinci.com
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