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Polityka Środowiskowa Skanska S.A.

Skanska S.A. z zaangażowaniem dąży do bardziej zrównoważonej przyszłości, w oparciu
o przekonanie, że realizowanie projektów budowlanych oraz świadczenie usług
związanych z budownictwem może mieć istotny wkład w kształtowanie zrównoważonego
społeczeństwa. Wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę ekspercką możemy
oferować rozwiązania, które przyczynią się do spełnienia wymagań i celów
środowiskowych naszych klientów, lokalnej społeczności oraz wszystkich innych
zainteresowanych stron, jak również budowania obiektów bezpiecznych i odpornych na
zmiany.
Celem Polityki Środowiskowej jest określenie zasad, aby skutecznie zarządzać
i promować świadomość zrównoważonego rozwoju w Skanska S.A., zgodnie z naszymi
wartościami.

Wymagania

Skanska S.A. stara się nieustannie usprawniać działania na projektach oraz w zakresie
produktów i usług, w celu ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko.
Oznacza to, z perspektywy cyklu życia produktu, podejmowanie wszelkich działań na
rzecz efektywnego wykorzystywania energii, materiałów, wody oraz ograniczenia ilości
wytwarzania odpadów i emisji dwutlenku węgla, co znalazło odzwierciedlenie w narzędziu
Skanska Color Palette™ [Paleta Kolorów Skanska]. Ponadto, w Skanska S.A.
podejmowane są działania związane z minimalizowaniem negatywnego wpływu naszej
działalności na ekosystemy.
Skanska S.A. posiada odpowiednie procedury, standardy, instrukcje oraz zasoby
umożliwiające realizację wartości i celów Grupy Skanska.
Skanska S.A. wspiera i angażuje się w międzynarodowe inicjatywy na rzecz społecznej
odpowiedzialności biznesu, takie jak inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych
Global Compact, Cele Zrównoważonego Rozwoju i Ramowa Konwencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Porozumienie Paryskie).
Skanska S.A. prowadzi przejrzystą sprawozdawczość na temat wyników i skutków
zrównoważonego rozwoju, stosując międzynarodowo uznane standardy, takie jak CDP
(Carbon Disclosure Project - projekt ujawniania danych o emisji gazów cieplarnianych)
i GRI (Global Reporting Initiative - Inicjatywa Globalnego Raportowania). Dane dotyczące
wpływu środowiskowego projektów finansowanych za pomocą Zielonych Obligacji
Skanska są raportowane Inwestorom zgodnie z Zasadami Zielonych Obligacji Skanska.
Skanska S.A. podobnie jak wszystkie Jednostki Biznesowe w ramach grupy Skanska jest
zobligowana utrzymywać system zarządzania zgodny z normą ISO 14001, obejmujący
zarządzanie ryzykami środowiskowymi, ciągłe doskonalenie oraz przestrzeganie
przepisów środowiskowych, a także bezzwłocznie informować Zarząd Grupy Skanska,
o każdym przypadku wystąpienia incydentów środowiskowych zgodnie z „Procedurą
Raportowania Wskaźników Środowiskowych Skanska”.
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Podczas prowadzenia prac z materiałami potencjalnie niebezpiecznymi oraz chemikaliami
Skanska S.A. przestrzega wytycznych „ Listy substancji chemicznych zabronionych do
stosowania w Skanska”.
Ponadto, Skanska S.A. ma na celu redukcję ilości generowanych odpadów oraz emisji
pyłów i gazów powodujących zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu, szkodliwych
dla ludzi i środowisk, i raportuje powyższe działania zgodnie z „Procedurą Raportowania
Wskaźników Środowiskowych Skanska”.
Zobowiązanie Skanska S.A. na rzecz zarządzania ryzykami środowiskowymi obejmuje
również partnerów biznesowych, takich jak podwykonawcy i dostawców zaangażowanych
w nasze projekty. Kodeks Postępowania Dostawcy Skanska S.A. zawiera zasady
środowiskowe obowiązujące naszych partnerów biznesowych.
Skanska Color Palette™, w oryginale lub z korektami rynkowymi, jest stosowana przez
Skanska S.A. przy definiowaniu zielonych projektów oraz przy raportowaniu obrotu lub
wartości rynkowej z nimi związanej.

Michal Jurka
Prezes Zarządu Skanska S.A.
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