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Pałac Steinertów, Łódź



Kategorie

1. Budownictwo ogólne 

2. Budownictwo inżynieryjne 

3. Project Development

Dla kategorii Project Development, wniosek powinien być 

wspólny dla zaangażowanych jednostek – wykonawczej i 

deweloperskiej

Wymagania

Projekty zakończone w ciągu roku 2019.

Marża brutto znacznie powyżej średniej dla danej jednostki 

organizacyjnej

Przykład do naśladowania zgodnie z wartościami Skanska: 

Troszczymy się o Życie, Działamy etycznie i transparentnie, 

Razem jesteśmy lepsi, Dbamy o klienta.

Aktywność w obszarach zrównoważonego rozwoju tj: 

bezpieczeństwo, zielone budownictwo, różnorodność i włączanie, 

społeczny wymiar biznesu

Jak zgłosić
Użyj tej formatki. 

Dodatkowe zdjęcia i opisy muszą stanowić oddzielne slajdy 

prezentacji, dodane po slajdzie z formatką.

Inne formaty, informacje i zdjęcia przesłane oddzielnie poza 

szablonem, nie będą brane pod uwagę. 

Pytania?
Skieruj na nagrody@skanska.pl
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Projekt Roku 2019
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Projekt Roku - formatka

Business Unit

Skanska Central Europe

Nazwa projektu

Przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Steinertów w Łodzi

Klient

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich

Czy powtarzalny

Start projektu

13.11.2017

Zakończenie projektu

27.12.2019

Tak

Nie

x

Ogólne

Inżynieryjne

Project Development

x

Kluczowe osoby na projekcie

Łukasz Górecki, Marcin Kurek, Robert Nastałek
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Projekt Roku - formatka, cd.

Jak Skanska została wybrana

Przetarg publiczny

Uzasadnienie nominacji projektu

Kompleks budynków obejmuje: Pałac Steinertów, 

budynek Drukarni, budynek Farbiarni, podziemny 

budynek Lodowni. Obiekt wpisany jest na listę 

pomników historii w Polsce. Budynek Pałacu 

został wzniesiony jako miejski zespół pałacowy w 

1909r. Pozostałe budynki powstały w XIXw. 

Usytuowany jest on w centrum Łodzi przy ulicy 

Piotrkowskiej. Projekt jest realizowany w formule 

wybuduj pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków. Zakres prac 

obejmował między innymi odtworzenie 

zabytkowych tkanin, tapet ściennych, wykonanie 

polichromii, złoceń, odtworzenie faset i rozet 

sufitowych, a także poddanie renowacji licznych 

elementów drewnianych. 

Osoba do kontaktu

Łukasz Górecki 797 019 034, lukasz.gorecki@skanska.pl

Realizacja wartości Skanska na projekcie

Bezpieczeństwo

Zadowolony klient

Opisz przykłady z obszaru zrównoważonego rozwoju, jakie miały miejsce na 

projekcie. W jaki sposób się ze sobą łączyły i wzmacniały? 

Bezpieczeństwo - 13.11.2019r. – zajęcie II miejsca w konkursie „Buduj 

Bezpiecznie” 2019 organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy 

Skanska Color Palette ™ (umieść na poniższej ilustracji) 
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