Politika Integrovaného systému manažérstva
Základným poslaním spoločnosti je zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne
prevádzkovanie prepravnej siete, jej udržiavanie a rozvoj, s ohľadom na maximálnu starostlivosť
o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie,
pri súčasnom udržaní a zvyšovaní kvality poskytovaných služieb s maximálnym ohľadom na šetrenie
a spotrebu energií.
Pre naplnenie politiky ISM ako aj záväzku na trvalé zlepšovanie a plnenie požiadaviek
štandardov ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 a ISO 3834-2 sa naša spoločnosť zaväzuje:


Budovať a udržiavať, súčasne so zabezpečením informácií a zdrojov neustále zlepšovať
efektívny Integrovaný systém manažérstva (ISM), ktorý obsahuje manažérstvo kvality, ktorého
súčasťou je aj kvalita vo zváraní, environmentálne manažérstvo, energetické manažérstvo,
manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predmetom systému pre oblasť
evironmentálneho, energetického a manažérstva bezpečnosti a zdravia pri práci (BOZP) je
prevádzkovanie prepravnej siete, jej oprava a údržba zariadení a meranie zloženia zemného
plynu procesnými plynovými chromatografmi. Pre oblasť manažérstva kvality je oprava
potrubných systémov a meranie zloženia zemného plynu procesnými plynovými chromatografmi.



Identifikovať riziká a príležitosti a riadiť potrebné opatrenia, ktoré je potrebné riešiť. Stanovovať,
realizovať a monitorovať ciele a akčné plány ISM, ktoré sú v súlade s ostatnými cieľmi
spoločnosti a ktoré sú podporované konkrétnymi programami v oblasti kvality, ŽP, BOZP,
energií na ich dosiahnutie. Zabezpečovať dostupnosť informácií a potrebných zdrojov na
dosiahnutie zámerov a cieľov kvality, ŽP, BOZP a energetických cieľov. Pravidelným
preskúmavaním cieľov zabezpečiť ich plnenie.



Orientovať a udržiavať štruktúru spoločnosti s jednoznačnými zodpovednosťami a právomocami
každého zamestnanca a tým vytvárať predpoklady pre kvalitnú a efektívnu prácu. Zapájať
všetkých zamestnancov do zlepšovania činností a procesov spoločnosti, pričom úroveň ich
povedomia zvyšovať systematickým odborným vzdelávaním a motiváciou za oblasť ISM –
kvalita, ŽP, BOZP, energie.



Komunikovať s relevantnými zainteresovanými stranami tak, aby sme boli schopní presne
porozumieť ich požiadavkám a očakávaniam a tak dosahovali ich trvalú spokojnosť pri
súčasnom plnení právnych a iných požiadaviek s cieľom trvalého zlepšovania efektívnosti
a výkonnosti ISM.
Uplatňovať princíp eliminácie nebezpečenstiev a znižovanie potenciálnych rizík zavádzaním
opatrení vo všetkých oblastiach, poskytnutím bezpečných a zdravých pracovných podmienok na
prevenciu úrazov minimalizovať zranenia a poškodzovania zdravia. Minimalizovať znečisťovanie
životného prostredia ako v rámci našej spoločnosti, tak aj u svojich dodávateľov a zmluvných
partnerov.



Zavádzať inovatívne technické riešenia pri zlepšovaní kvality, BOZP a ochrany životného
prostredia. Podporovať navrhovanie/projektové činnosti, ktoré berú do úvahy zlepšovanie
hospodárenia s energiou a optimalizovať procesy súvisiace s kvalitou, ŽP, BOZP a so spotrebou
energií a sústavne zlepšovať energetickú účinnosť podporovaním obstarávania energeticky
účinných výrobkov a služieb a návrhom činností, ktoré majú vplyv na hospodárenie s energiami.



Monitorovať, merať a analyzovať stav procesov, kvality, ŽP, BOZP, spotreby energií
v stanovených intervaloch a zabezpečiť energetické plánovanie smerujúce k sústavnému
zlepšovaniu efektívneho hospodárenia s energiou, ako aj podporovať nákup energeticky
účinných výrobkov a služieb, ktoré sú určené na zlepšovanie hospodárenia s energiou.



Plniť príslušné platné požiadavky stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
a ďalšie požiadavky v oblasti kvality, ŽP, BOZP, PZS, OPP týkajúce sa energetickej účinnosti,
využívania energie a spotreby energie a celého rozsahu ISM.



Konzultáciami a spoluúčasťou so všetkými zamestnancami našej spoločnosti, ako aj dotknutými
stranami, udržiavať relevantnosť a vhodnosť politiky ISM a zlepšovanie celého systému v oblasti
kvality ŽP, BOZP a hospodárenia s energiami.

Všetci zamestnanci a pracovníci pracujúci v organizácií sú povinní riadiť sa uvedenými záväzkami
a v plnom rozsahu rešpektovať politiku ISM.
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