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Polityka bezpieczeństwa  

Echo Investment, największy polski deweloper, dąży by dołączyć do grona 

światowych liderów bezpieczeństwa na budowach.  

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i 

higieniczne warunki pracy. 

Wierzymy, że wszystkim wypadkom oraz chorobom zawodowym można 

zapobiec. Managerowie wyższego szczebla są odpowiedzialni za wdrożenie 

procesów, które pozwolą osiągnąć ten cel.  

Dążymy do zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, poprzez: 

o Jednoznaczne i widoczne przywództwo w całej organizacji. W 

zarządzaniu bezpieczeństwem konieczne jest, aby prezes i kadra 

menedżerska zaangażowali się w kwestie bezpieczeństwa; 

o Rozwój kultury bezpieczeństwa w Echo, opartej na promowaniu 

bezpieczeństwa, zarządzaniu ryzykiem oraz zachęcaniu pracowników 

do bezpiecznego wykonywania pracy; 

o Konsultacje i współudział pracowników oraz przedstawicieli 

pracowników w kwestiach BHP; 

o Strukturę i procesy zapewniające dobór pracowników 

z właściwymi kompetencjami w zakresie  bezpieczeństwa, z 

uwzględnieniem oceny kompetencji kadry odpowiedzialnej za 

realizację zadań; 

o Współpracę z dostawcami, kontrahentami i partnerami przy 

poprawianiu poziomu bezpieczeństwa w ich przedsiębiorstwach, 

poprzez monitorowanie ich wyników w obszarze BHP; 

o Promowanie pozytywnych zmian w tworzeniu nowych aktów 

prawnych i regulacji, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w 

budownictwie: od współpracy z władzami wszystkich szczebli, po 

przedsiębiorców, stowarzyszenia branżowe i inne podmioty. Echo 

Investment promuje dobre praktyki w naszej branży;  

o Otwarty dialog z kontrahentami w sprawach związanych z wpływem 

naszej działalności na poprawę bezpieczeństwa.  

Dążymy do doskonałości w obszarze bezpieczeństwa na wszystkich miejscach 

pracy. Jest to możliwe jedynie poprzez tolerancję i szacunek dla wszystkich – 

niezależnie od roli w organizacji. 
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Safety Policy 

As the largest Polish developer Echo Investments aims to be one of world 

leaders in construction safety. 

The company is committed to providing a safe and healthy workplace 

conditions for employees.   

We believe that all accidents and occupational diseases are preventable. 

Senior management is responsible for implementing processes that allow to 

achieve this goal. 

We are aimed to provide safe and healthy work conditions at workplace by: 

o Providing clear and visible leadership throughout the organization. 

We recognize that to achieve excellence in safety management, CEO 

and management staff must be involved in safety matters; 

o Developing a safety culture in Echo that is based on promoting safety 

and management of safety risks as well as encouraging employees to 

work safely; 

o Consultation and participation of employees and employees 

representatives in matters of health and safety; 

o Having a structure and processes in place to ensure that our 

employees are competent in safety matters, including the 

competencies appraisal of staff with operational responsibilities; 

o Working with our suppliers, contractors and partners to improve 

their safety performance, by measuring and monitoring their health 

and safety performance; 

o Promoting positive change to develop new laws and regulations that 

are aimed at improving safety in the construction industry, from 

cooperation with governments of all levels, to entrepreneurs, 

industry associations and other entities. Echo Investment promotes 

good practice in our industry;  

o Engaging with our stakeholders through an open minded dialog 

about the impacts of our activities to continuously improve our safety 

performance.  

We strive to achieve excellence in safety at all workplaces. This can only be 

done by being tolerant and respectful to everyone whatever their role is within 

the organisation. 
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Polityka środowiskowa  

Wiemy, że działalność deweloperska i budowlana odgrywa ważną rolę w 

kształtowaniu zrównoważonego świata i dlatego nasza firma angażuje się na 

wszystkich poziomach w sprawy czynnego zarządzania środowiskowego. Dzięki 

takiemu podejściu możemy w korzystny sposób wpływać na kluczowych 

interesariuszy, w szczególności na klientów i dostawców. 

Ponieważ ochrona środowiska jest wysoko na liście naszych priorytetów, 

obszar ten jest integralną częścią kluczowych procesów i planów biznesowych 

naszej firmy. Działając w duchu ciągłego doskonalenia, angażujemy naszych 

pracowników, podwykonawców, partnerów biznesowych inne 

zainteresowane strony w proces zarządzania środowiskowego. W ten sposób 

dążymy do osiągnięcia pozycji ekologicznego dewelopera i wykonawcy robót 

budowlanych. 

Mamy ambicję ciągłego poprawiania parametrów ekologicznych naszych 

projektów i usług. Szukamy nowych sposobów ograniczenia niekorzystnego 

oddziaływania na środowisko i budujemy wśród interesariuszy wizerunek firmy 

budującej inwestycje o najwyższych parametrach ekologicznych. 

To, jak działamy dziś, będzie miało znaczenie dla przyszłych pokoleń. Dlatego 

podejmujemy następujące akcje: 

o Dążymy do efektywnego wykorzystywania energii 

i redukcji emisji gazów, które odpowiadają za zmiany klimatu na 

świecie. Jeśli redukcja nie jest możliwa, usiłujemy równoważyć 

generowane przez nas emisje zanieczyszczeń przez stosowanie 

dostępnych sposobów. 

o Dążymy do niewytwarzania odpadów przez ograniczanie 

zapotrzebowania oraz w miarę możliwości ponownie 

wykorzystujemy materiały, a tam, gdzie nie możemy skorzystać z tych 

możliwości, zapewniamy bezpieczne oczyszczanie lub utylizację 

odpadów. 

o Segregujemy materiały i wykorzystujemy tylko te, które są przyjazne 

dla ludzi i środowiska. 

o Ograniczamy niekorzystny wpływ naszej działalności na florę, faunę i 

ich ekosystemy. 

o Współpracujemy z projektantami, miejskimi zarządami zieleni, 

specjalistycznymi firmami, sąsiadami i lokalną społecznością w celu  

zabezpieczenia oraz ochrony drzew.  

o Ograniczamy zapotrzebowanie na wodę, oszczędzamy ją i 

wykorzystujemy ponownie. 

o Ograniczamy ilość szkodliwych emisji zanieczyszczeń emitowanych do 

atmosfery przez nasze projekty, pojazdy drogowe, sprzęt ruchomy i 

stacjonarny oraz procesy. 

o Szkolenia i rozwój personelu prowadzimy zgodnie 

z zasadami ekologii. 

Zobowiązania te uwzględnione są w naszych politykach, przepisach, 

wytycznych i wspólnych dobrych praktykach. 
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Environmental Policy 

We believe that project development and construction activity make a major 

contribution to a more sustainable world, so our company is committed to 

proactive environmental management at all levels. With this approach, we can 

positively influence key stakeholders, especially customers and suppliers. 

Our organizational structure, management systems, procedures and training 

plans ensure compliance with all relevant laws, regulations and standards. 

Since environmental performance is one of our high priorities, it is integrated 

into core business processes and plans of our company. In a spirit of continual 

improvement, we involve our employees, sub-contractors, partners and other 

interested parties in the process of environmental management. This way we 

contribute to be the leading green developer and contractor. 

Our ambition is to continually improve the environmental credentials of our 

projects and services. We are looking for new ways to reduce a negative 

environmental impact so that over time our stakeholders know we are a 

company capable of building environmentally sound projects. 

How we act today will influence future generations. This is why we undertake 

following actions: 

o We strive for the efficient use of energy and reduce emissions of 

gasses responsible for the climate change. If reduction is not possible, 

we try to balance our own direct emissions using accessible means. 

o We strive for generating zero waste by reducing demand and reusing 

materials as far as possible, and where these options are not 

currently practicable, we ensure safe treatment or disposal of waste.  

o We select and use materials that are benign to people and 

environmentally sound. 

o We limit the impact of our operations on flora, fauna and related 

ecosystems. 

o We cooperation with designers, City Greeneries Boards, specialist 

companies, neighbors and the local community to secure and protect 

trees. 

o We reduce water demand, conserve and recycle water. 

o We reduce harmful emissions to the air from projects, road vehicles, 

mobile and stationary equipment and processes. 

o Training and people development is continued in green. 

These commitments are also reflected in our policies, rules, guidelines 

and shared best practices. 
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