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Polityka zrównoważonego rozwoju 
 
1. Wstęp 
 
Keller Group plc (dalej jako „Keller”) dąży do wniesienia pozytywnego wkładu na rzecz zrównoważonej 
gospodarki.  Aby to osiągnąć, firma zobowiązuje się nieustannie doskonalić swoje produkty, usługi i 
działania biznesowe, jak również wyniki w zakresie ochrony środowiska.   
 
2. Cele Polityki 
 
Niniejsza Polityka służy:     
 

• promowaniu zrównoważonego rozwoju firmy; 
• zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa pracownikom firmy; 
• wspieraniu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej; 
• zmniejszeniu wpływu działań firmy na środowisko; 
• sprawieniu, by firma była odpowiedzialnym pracodawcą, który sprzyja integracji; 
• zapewnieniu pozytywnych interakcji ze społecznościami, w których prowadzimy działalności. 

 
3. Realizacja celów firmy 
 
W celu realizacji wyznaczonych celów firma zobowiązuje się wdrożyć następujące środki: 
 

• informowanie klientów i pracowników o wkładzie firmy w tworzenie zrównoważonej gospodarki, a 
także promowanie innowacyjności, najlepszych praktyk i dzielenia się wiedzą; 

• kontrolowanie i raportowanie emisji dwutlenku węgla spowodowanej działaniami firmowymi; 
• zmniejszanie wpływu działań firmy na środowisko zgodnie z przepisami krajowymi, uznanymi 

praktykami i potrzebami klienta poprzez systematyczne kontrole wycieków i zanieczyszczeń oraz 
gospodarowanie odpadami; 

• w miarę możliwości prowadzenie zaopatrzenia w materiały, towary i usługi w zrównoważony 
sposób, z naciskiem na zróżnicowanie dostawców, uczciwe zatrudnienie, ocenę nabywanych 
dóbr pod kątem ochrony środowiska, a w razie potrzeby także uwzględnianie innych kryteriów 
społecznych i etycznych; 

• wyznaczanie wymiernych celów i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dla wszystkich 
priorytetowych aspektów naszej działalności; 

• regularne opracowywanie raportów na temat postępów w zakresie realizacji ogólnych celów 
firmy, a także informowanie pracowników o wszystkich osiągnięciach i wynikach analiz. 

 
4. Zakres 
 
Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie podmioty prawne, które znajdują się w pełnym posiadaniu firmy 
Keller, w których firma posiada większość udziałów lub które znajdują się pod jej ogólną kontrolą 
operacyjną. 
 
5. Zarządzanie 
 
Nadzór nad niniejszą Polityką sprawuje komisja ds. BHPiOŚ i kontroli jakości, funkcjonująca przy 
zarządzie Keller Group plc. 
 
6. Obowiązki 
 
Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie osoby zatrudnione przez dowolną spółkę wchodzącą w skład 
Keller Group lub wykonujące prace na jej rzecz, w tym wykonawców oraz pracowników tymczasowych i 
agencyjnych.  Dokument podlega corocznej weryfikacji. 
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7. Informacje dodatkowe 
 

• Kodeks postępowania w biznesie 
• Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy 
• Myśl o bezpieczeństwie 

 
8. Historia zmian dokumentu 
 
Status polityki Ostateczny 
Data wydania 17.10.2016 r. 
Ostatnia wersja i aktualizacja 26.11.2020 r. 
Data kolejnej wersji 30.06.2021 r. 
Właściciel polityki Funkcja Sekretariatu Grupy 

 


