Elektro Kroměříž

a.s.

Environmentální politika Elektro Kroměříž a.s.

V

edení společnosti stanovilo

a ve svých aktivitách a rozhodování prosazuje Environmentální politiku Elektro Kroměříž a.s.
Ve všech oblastech uplatňuje systémový přístup k ochraně životního prostředí v souladu s požadavky systémové
normy.
Základními principy Environmentální politiky jsou:

-neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti,
-prevence znečišťování,
-plnění požadavků právních a jiných předpisů na ochranu životního prostředí, kterým Elektro Kroměříž a.s. podléhá.
Environmentální politika platí pro území Elektro Kroměříž a.s.
Environmentální politika je základem pro stanovení a přezkoumávání environmentálních cílů a cílových hodnot. Je pravidelně
přezkoumávána tak, aby postihovala měnící se podmínky a informace ve společnosti. Environmentální politika je v případě
relevantních podnětů zainteresovaných stran revidována a případně přizpůsobována jejich požadavkům a očekáváním.
Současné vydání je platné od 1.4.2003.
Vedení společnosti se plně ztotožňuje s ustanoveními EP a ve spolupráci se všemi zaměstnanci ve všech organizačních úrovních
společnosti se zasazuje o její pochopení a naplňování. Podporuje vzdělávání zaměstnanců, pravidelně ověřuje funkčnost systému
a plnění závazků plynoucích z ustanovení Environmentální politiky, včetně prověřování neustálého procesu zlepšování.
V případě zjištění potřeby poskytuje účinnou pomoc.

K zajištění a udržení environmentální politiky je nezbytné:
- činnost společnosti podřídit hnutí za maximální snížení negativního environmentálního dopadu,
- výrobky určené na export vyrábět podle norem a normativů platných v dané zemi nebo vyžadovaných zákazníkem a podle
mezinárodních norem EN, ISO a IEC,
- udržovat a neustále zkvalitňovat okruh smluvních subdodavatelů,
- zajistit aby každý pracovník odpovídal za plnění požadavků, stanovených EMS,
- v rámci EMS motivovat všechny pracovníky ke zvyšování kvalifikace, dovedností a účasti na zlepšování postupů a procesů,
kvalitní a odborná práce vedoucí ke zdravému životnímu prostředí,
- jednání se zákazníkem a subdodavatelem vést v bezkonfliktním duchu se zřetelem na cílový efekt,
- zlepšování úrovně EMS zajistit zlepšením komunikace mezi všemi útvary v procesu řídících činností,
- zabezpečovat personální, hmotné, finanční a další zdroje pro budování, udržování a zlepšování EMS,
- dbát o to aby výroba a zpracovaný materiál neohrožovali zdraví pracovníků a odpovídali ekologickým kriteriím,
- obnovovat, rozšiřovat a soustavně modernizovat technické vybavení firmy za účelem trvalého zvyšování EMS,
- přezkoumávat a vyhodnocovat EMS a s výsledky seznamovat osazenstvo firmy nejméně jednou ročně.

