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Politika bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci skupiny Skanska v ČR a SR

Ako globálna stavebná firma si spoločnosť Skanska kladie za cieľ stať sa svetovou jednotkou
v oblasti dodržiavania bezpečnosti práce a s využitím neustáleho merania rozvoja chce
vytvoriť bezúrazové pracovisko.
V spoločnosti Skanska veríme, že všetkým nehodám sa dá predchádzať. Úlohou vedenia spoločnosti
je prijať všetky potrebné organizačné opatrenia a zaviesť procesy, ktoré splnenie tohto záväzku
umožnia.
Našim cieľom je vytvoriť bezúrazové pracovisko:


V celej organizácii zaistíme jasné a viditeľné riadenia bezpečnosti. Sme si vedomí, že
na dosiahnutie najvyššieho štandardu riadenia bezpečnosti musia všetci riaditelia obchodných
jednotiek, spoločne so svojimi tímami, napĺňať svoj záväzok k tomuto cieľu a viesť ostatných
príkladom.



Vytvoríme vo všetkých obchodných jednotkách kultúru bezpečnosti práce, ktorá bude
presadzovať iniciatívne jednanie a riadenie bezpečnostných rizík a podporovať bezpečné
správanie našich zamestnancov i mimo pracoviska. Meranie pozitívnych i negatívnych
ukazovateľov sa stane prirodzenou súčasťou našich aktivít.



Prostredníctvom organizačných opatrení, zavedením procesov a zahrnutím otázok
bezpečnosti práce do hodnotenia zamestnancov, zodpovedných za prevádzku, zabezpečíme,
že v celej organizácii budú pôsobiť zamestnanci dodržujúci zásady systému riadenia
bezpečnosti práce.



V spolupráci s dodávateľmi a partnermi budeme prostredníctvom monitorovania ich výkonu
pôsobiť na zlepšovanie úrovne bezpečnosti ich práce.



Budeme sa usilovať o zmeny na všetkých úrovniach svojej pôsobnosti, prostredníctvom
uzatvárania partnerstiev so štátnou správou, zákonodarcami, podnikateľskými subjektmi,
odborovými a ďalšími skupinami a spoločne s nimi sa budeme podieľať na príprave zákonov,
nariadení a smerníc vedúcich k zvyšovaniu bezpečnosti v stavebníctve. Spoločnosť Skanska
bude v stavebníctve aktívne presadzovať dobrú prax.



Budeme viesť so všetkými zainteresovanými skupinami otvorený dialóg o vplyve našich
činností, ktoré smerujú k neustále zlepšovanému výkonu v oblasti bezpečnosti.

Týmto záväzkom, ktorým sa hlásime k dodržiavaniu vysokých štandardov bezpečnosti práce,
zamestnancom zaručujeme, že sa vždy budeme starať o ich bezpečnosť a že ju vždy budeme
rešpektovať.
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