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Polityka Jakości Skanska S.A.

Niniejsza Polityka Jakości Skanska S.A wspiera strategiczny kierunek rozwoju Skanska
S.A. i stanowi ramy do ustanowienia celów jakościowych odnoszących się do jej
organizacji, wyrobów i usług.

Wymagania

Celem Skanska S.A. jest zapewnienie sprawnego i widocznego przywództwa w zakresie
spełniania wymagań klientów, partnerów biznesowych i pracowników, a także dostarczania
produktów i usług. Skanska S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na polskim
rynku jak również wiedzę i umiejętności czerpane z międzynarodowych struktur Grupy
Skanska.
Skanska S.A. posiada procedury, standardy, instrukcje i zasoby umożliwiające realizację
celów firmy i działanie zgodnie z jej wartościami.
Skanska podejmuje działania mające na celu budowanie kultury promującej i wspierającej
pozytywne zachowania i zarządzanie ryzykami w zakresie jakości. W firmie obowiązują
procedury i standardy mające na celu zapewnienie, że pracownicy Skanska S.A. posiadają
umiejętności, wiedzę, odpowiednie podejście, przeszkolenie i doświadczenie w obszarze
jakości, w stopniu pozwalającym na właściwe wypełnianie swoich obowiązków. Kierownicy
są odpowiedzialni za wdrażanie procedur i standardów, a wszyscy pracownicy są
odpowiedzialni za ich przestrzeganie.
System zarządzania jakością wdrożony w Skanska S.A. posiada certyfikaty
poświadczające spełnienie wymagań PN - EN ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016.
System zarządzania wspiera działalność biznesową, poprzez zarządzanie ryzykami
w obszarze jakości na budowach, w jednostkach technicznych i w biurach.
Wysokie standardy jakości odnoszą się do całego otoczenia, w którym funkcjonuje nasza
Firma. Wyraża się to w etycznych i uczciwych relacjach z klientami i kontrahentami. Naszą
działalność prowadzimy w sposób odpowiedzialny społecznie.
Chcąc być pierwszym wyborem klienta, Skanska S.A. dokłada starań, by dostarczać
najlepsze usługi na rynku. Odbywa się to poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
technicznych i technologicznych oraz doradztwo w zakresie zrównoważonej, nowoczesnej
i optymalnej realizacji projektów przy jednoczesnym spełnieniu wymogów prawa
i stosownych norm.
Zobowiązanie do zarządzania ryzykami w obszarze jakości wykracza poza Skanska S.A.
i obejmuje partnerów biznesowych, takich jak podwykonawcy i dostawcy zaangażowani
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w nasze projekty. Kodeks Postępowania Dostawcy Skanska określa nasze oczekiwania
oraz zasady współpracy obowiązujące naszych partnerów biznesowych.
Michal Jurka
Prezes Zarządu Skanska S.A.

Warszawa, 4 grudnia 2019
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