SAUR POLSKA
Saur Polska jest filią francuskiej Grupy Saur, która specjalizuje się we wspieraniu lokalnych samorządów
oraz przedsiębiorców w ich projektach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a także świadczy dla nich
usługi projektowe i budowlane. W 2014 roku jej obrót wyniósł 1,7 miliarda euro a liczba obsługiwanych
mieszkańców na świecie wyniosła 18 milionów.
Spółka Saur Polska, z siedzibą w Warszawie od 2009 roku, opiera swoją działalność na doświadczeniu
i zasobach Grupy Saur oraz na współpracy z Saur Neptun Gdańsk, spółką, która od 1992 roku świadczy
usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków m.in. dla mieszkańców
Gdańska i Sopotu.
Spółka służy swoim doświadczeniem samorządom lokalnym w zakresie gospodarki komunalnej, a także
przedsiębiorcom w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych. Saur Polska oferuje swoją wiedzę
w ramach pełnej delegacji usług lub wsparciu w prowadzeniu eksploatacji, obejmującego m.in.:
- diagnostykę techniczną (sieci, wody przypadkowe/balastowe, lokalizowanie przecieków…)
- zarządzanie sieciami, monitoring i czyszczenie kanalizacji.
Najlepszym przykładem –eksperckiego poziomu usług Grupy Saur w zarządzaniu aktywami wodnościekowymi jest tworzenie centrów działań operacyjnych, które firma sama projektuje. Umożliwiają one
centralizację bieżących danych z różnych obiektów/sieci, jak i planowanie działań naprawczych oraz
konserwacji.
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eksploatacyjnych, a także ich skuteczniejszą analizę, w celu przewidywania i jak najszybszego usuwania
awarii.
W zakresie projektowania i wykonywania robót budowlanych, Saur Polska zajmuje się przygotowaniem
koncepcji, budową oczyszczalni ścieków, a także wykonawstwem sieci wodno-kanalizacyjnych. W zakres
działalności Saur Polska wchodzi zarówno zarządzanie projektami pod klucz, w tym, projektami
opierającymi się na umowie Engineering, Procurement and Construction.
W ramach swojej działalności, Saur Polska chroni środowisko a jej odpowiedzialność społeczna opiera się
na:
-

trzech filarach dotyczących własnej działalności: rozwoju społecznym, ochronie środowiska oraz

osiąganiu najlepszych wskaźników technicznych;
-

towarzyszeniu samorządom w tworzeniu terenów, które wpisują się w założenia zrównoważonego

rozwoju. Celem jest efektywne i innowacyjne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców oraz na
środowiskowe i społeczne wyzwania.
Podstawą zaangażowania Grupy w zrównoważony rozwój jest 5 priorytetów: zapewnienie jakości
i ciągłości usług; ochrona źródeł wody i ekosystemów wody; dążenie do poprawy zdrowia i jakości życia;
zmniejszenie ilości i odzysk odpadów; zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników.
Od momentu powstania Saur Polska prowadzi działania ukierunkowane na poszanowanie środowiska,
ochronę zdrowia ludzkiego i życia mieszkańców.

