Politika IMS spoločnosti CAMASE, a.s.
Vedenie spoločnosti CAMASE, a.s. sa zaväzuje plniť požiadavky noriem
STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001: 2015
STN EN ISO 14001:2016/EN ISO 14001: 2015
STN ISO 45001:2019
spracovať, zaviesť, udržiavať a trvalo zlepšovať efektívnosť IMS pri zabezpečovaní produktov:

*

Projektovanie, príprava, uskutočňovanie stavieb a ich zmien

*

Prevádzka, údržba, obsluha tepelno-energetických zariadení

Zásady politiky IMS sú:
-

Zameriavať sa na neustály prieskum trhu a hľadanie nových možností pre uspokojovanie rastúcich potrieb
a očakávaní našich zákazníkov

-

Trvalo zabezpečovať vzájomne výhodné dodávateľsko-odberateľské vzťahy založené na kvalite,
odbornosti, dôvere, korektnosti a flexibilite poskytovaných služieb

-

Rozvíjanie schopností, zručností a profesionality zamestnancov

-

Budovanie dobrého mena spoločnosti

-

Každý člen spoločnosti sa zaväzuje plniť záväzné požiadavky na ochranu životného prostredia, bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných požiadaviek, ktorým spoločnosť podlieha

-

V starostlivosti o životné prostredie uplatňovať princíp riešenia rizík a príležitostí s cieľom minimalizovať
prípadné nepriaznivé vplyvy pri manipulácii s odpadmi a aktívne sa podieľať na ochrane životného
prostredia – šetriť prírodné zdroje. Dôslednou prevenciou predchádzať haváriám a situáciám, ktorých
dôsledky by mohli mať negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie zamestnancov a ovplyvňovali
zainteresované strany. Chceme stále zvyšovať povedomie o ochranu životného prostredia so zámerom
eliminovať, resp. minimalizovať identifikované riziká. Vyhodnocujeme rozsah rizík a hľadáme príležitosti
zlepšovania environmentálneho správania našich činností a služieb, i v oblasti systému manažérstva BOZP

-

Kontrolovať dodržiavanie príslušných právnych a iných predpisov na zaistenie BOZP a životného prostredia
od zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov. Vytvárať vhodné podmienky BOZP a životného
prostredia pre spoluprácu s dodávateľmi a obchodnými partnermi

-

Zameriavať sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov a ich prevencií, chorôb z povolania,
poškodenia zdravia a havárií
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-

Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok
v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia

-

Návrhy a definované opatrenia získané konzultáciami a spoluúčasťou pracovníkov sú akceptované
a podporované

-

Súčasne na seba berie záväzky zabezpečenia a naplnenia jednotlivých bodov tejto politiky poskytnutím
nevyhnutných zdrojov

Politika IMS nadobúda platnosť – 09.09. 2019
V Bratislave
Boris Lorenc, predseda predstavenstva
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