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Environmentálna politika
skupiny Skanska v ČR a SR

Pevne veríme, že príprava projektov a výstavba môžu zásadným spôsobom prispieť k udržateľnosti
rozvoja sveta. Spoločnosť Skanska preto podporuje proaktívne riadenie životného prostredia
na všetkých úrovniach, od miestnych až po globálne. Týmto prístupom môžeme pozitívne
ovplyvňovať hlavné zainteresované strany, najmä zákazníkov a dodávateľov.
Organizačná štruktúra, systémy riadenia, procesy a vzdelávacie plány sú v spoločnosti Skanska nastavované
tak, aby spĺňali všetky platné zákony, nariadenia a štandardy. Systém environmentálneho manažmentu je
certifikovaný podľa ISO 14001. Vzhľadom na to, že za náš výkon v oblasti životného prostredia zodpovedá
líniový manažment, je environmentálny systém integrovaný v základných podnikových procesoch a plánoch.
V duchu neustáleho zlepšovania zapájame do procesu environmentálneho riadenia našich pracovníkov,
subdodávateľov, partnerov a iné zúčastnené strany, ktorí prispievajú k nášmu úsiliu byť v celosvetovom
meradle lídrom v našom odvetví.
Aktívnym hľadaním spôsobov, ako znížiť negatívne dopady našich projektov, výrobkov a služieb na životné
prostredie v priebehu celého životného cyklu usilujeme o neustále zlepšovanie ich environmentálnej povesti,
takže nás zúčastnené strany nevnímajú len ako spoločnosť, ktorá je schopná stavať environmentálne
zamerané projekty, ale tiež ako stavebnú a developerskú spoločnosť, ktorá sa správa zodpovedne voči
životnému prostrediu.
Našimi dlhodobými cieľmi sú:











Podporovať efektívne využívanie energie a znižovanie emisií plynov súvisiacich s klimatickými zmenami.
Tam, kde nie je zníženie možné, využijeme ako poslednú možnosť uznávané prostriedky ku kompenzácii
nami priamo vytváraných emisií.
Smerovať k nulovej produkcii odpadu prostredníctvom dopytu po jeho obmedzení na začiatku životného
cyklu, opätovným využívaním materiálov kdekoľvek je to možné, recykláciou (alebo downcyclingom) a tam,
kde tieto možnosti nie sú v praktickej podobe využiteľné, zaisťovať nakladanie a likvidáciu odpadu
spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
Proaktívne vyberať a využívať materiály, ktoré sú neškodné ľudom a životnému prostrediu.
Zmierniť dopad našich činností na faunu, flóru a súvisiace ekosystémy.
Znížiť dopyt po využívaní vodných zdrojov, chrániť ich a recyklovať.
Znížiť škodlivé emisie do ovzdušia zo vznikajúcich projektov, cestných vozidiel, mobilných a stacionárnych
vybavení a z procesov výstavby.
Minimalizovať negatívny dopad našich činností na kvalitu vody, krajiny a pôdy.
Trvalo vzdelávať a rozvíjať našich zamestnancov a partnerov v oblastiach ochrany životného prostredia a
zeleného stavania.

Tieto záväzky sa odrážajú tiež v ostaných politikách spoločnosti, v ich pravidlách, pokynoch a v zdieľaných
príkladoch najlepšej praxe. Túto environmentálnu politiku je potrebné vnímať spoločne s dokumentmi ako je
„Etický kódex Skanska“ a súvisiacimi „Pravidlami pre dodržiavanie Etického kódexu“.
Uskutočňovanie tejto politiky je opísané v našom Skanska 2020 Business Pláne a sledované za pomoci
stanovených strategických green indikátorov.
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