Politika
integrovaného manažérskeho systému
Vedenie spoločnosti Intech spol. s r.o.
vedomé si trendu neustále rastúcich požiadaviek na kvalitu poskytovaných služieb
rozhodlo sa zaviesť, cieľavedome uplatňovať, udržiavať a zdokonaľovať integrovaný manažérsky systém
ako prostriedku pre napĺňanie cieľov spoločnosti v oblastiach:
Projektovanie, inžinierska činnosť, obstarávanie a riadenie výstavby prevádzkových jednotiek rafinérií ropy,
chemického priemyslu, petrochemického priemyslu a príbuzných odvetví
Kvalita poskytovaných služieb, založená na profesionálnom prístupe smerujúcom k uspokojovaniu
požiadaviek zákazníka v súlade s legislatívnymi požiadavkami v oblasti
životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
je základom filozofie spoločnosti:
byť SPOĽAHLIVÝM A DÔVERYHODNÝM PARTNEROM zákazníkovi
pri realizácii jeho zámerov.
Vedenie spoločnosti

®

k naplneniu tejto filozofie sformulovalo nasledujúce princípy politiky spoločnosti, ktoré chce dosahovať
pomocou dlhodobých a krátkodobých cieľov a programov:
Neustále ZLEPŠOVANIE KVALITY služieb
je rozhodujúcim faktorom ďalšieho rozvoja spoločnosti a jej konkurencieschopnosti,
založenej na kompetentnosti, tvorivosti a iniciatíve našich pracovníkov
podporovanej manažmentom spoločnosti.
SPOĽAHLIVOSŤ
pri plnení zmluvných záväzkov a partnerská spolupráca sú základom nášho terajšieho i budúceho úspechu.
SPOKOJNOSŤ
našich zákazníkov je jedným z rozhodujúcich kritérií hodnotenia výsledkov našej práce.
Vedenie spoločnosti prijíma záväzok k prevencii znečisťovania a minimalizácii negatívnych vplyvov
na životné prostredie, znižovaním produkcie odpadov, ich dôslednou separáciou a optimálnym
riadením vzniknutých odpadov. Otvorenou komunikáciou a spoluprácou so zainteresovanými stranami
sa chceme podieľať na systémovom riadení ochrany životného prostredia.
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je našim záujmom minimalizovať bezpečnostné
a zdravotné riziká súvisiace s našou prácou stanovením bezpečnostných pravidiel, pravidiel pre
spoluprácu s dodávateľmi a prijímaním zodpovedajúcich preventívnych opatrení.
Zaväzujeme sa poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov
a poškodzovania zdravia našich zamestnancov, spolupracovníkov ako aj osoby nachádzajúce sa
v priestoroch našej spoločnosti. S našimi pracovníkmi ako aj so zástupcom zamestnancov za BOZP
budeme pravidelne komunikovať a konzultovať agendu HSE a zaväzujeme sa prijímať podnety na
zlepšovanie.
Kultúru bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia chceme zvyšovať zavedením politiky HSE
ako neoddeliteľnej súčasti politiky integrovaného manažérskeho systému s dôrazom na prevenciu
voči úrazom, poskytnutím upravených pracovných povinností po prípadnom pracovnom úraze,
škodám na majetku a životnom prostredí a neustále zlepšovanie jej výkonnosti.
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