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ENVI RONMENTALNA POLITI KA
SPOLOCNOSTI PORR s. r. o.

Spoločnost'PORR s.r.o. si je vedomá dôtežitosti ochrany životneho prostredia vo vlastnej činnosti a preto sa
rozhodla pre proaktívny prístup k ochrane životného prostredia zavedením a udržovaním systému

environmentálneho manažérstva podla medzinárodnej normy EN lso 14OO1:2015 a podmienok účasti v schéme
Spoločenstva pre environmentátne manažérstvo a audit (EMAS).

Svoj postoj k ochrane životného prostredia presadzujeme plnením nasledujúcich záväzkov:

Vrchotový manažment prijíma osobnú zodpovednost'za efektívnost' environmentálneho systému
manažérstva.

Vykonávame činnosti v sulade s environmentálnymi právnymi normami, predpismi'a d'atšími
požiadavkami a prihtasujeme sa k záväzku spĺňat'právne a ine požiadavky súvisiace s environmentátnymi

aspektmi.

Pri realizácii činností analyzujeme možné dopady environmentátnych aspektov na všetky zložky
' životného prostredia.

Zabezpečujeme prevenciu a preventívnymi opatreniami ztepšujeme ochranu životného prostredia
odstraňovaním príčin priamo pri zdroji.

Zvyšujeme a prehtbujeme povedomie v oblasti životného prostredia tak, aby všetci zamestnanci
spoločnosti, vrátane dodávatelbv a verejnosti porozumeli environmentátnym cietbm a stratégii

spoločnosti, aby mohti plne spolupracovat'pri ich zavádzaní a dosahovaní.

Pravidelnými školeniami zvyšujeme povedomie všetkých zamestnancov vrátane dodávatelbv o najtepších
. postupoch a princípoch ochrany životného prostredia.
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lnformujeme zamestnancov, dodpvatelbv, verejnost'a štátnu správu o dosahovaných
výstedkoch a d'alších zámeroch v obtasti životneho prostredia tam kde je to potrebné.

Usitujéme sa o minimalizáciu negatívnych dopadov vtastných činností nä životné prostredie a tým
neustále zlepšujeme svoje environňentátne správanie.

Pri ýbere externých dodávatetbv uprednost'ňujeme tých, ktorí sú schqpní ptniť záväzky v sútade
s právnymi predpismi pre oblast'životného prostredia a dodÉiavajú požiadavky environmentátneho

manažérskeho systému.

Ĺáväzky vyptývajúce z našej environmentátnej potitiky sú prístupné verejnosti

V Bratislave, dňa.01 .01.2022

Pavelluzula
konatel'

ng. Hanáček, MBA
konateľ

Strafia Z z 2


