Příloha č. 1

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ENVIGEO s.r.o.
na roky 2009 – 2014
Firma ENVIGEO s.r.o. byla založena v roce 2005 jako geologická konzultační a realizační společnost se
zaměřením na poskytování služeb v oblasti životního prostředí s následujícím základním spektrem činností:
-

procesu nápravy ekologických zátěží a havárií,

-

hydrogeologických a inženýrskogeologických prací,

-

monitoringu vod, zemin a odpadů,

-

odpadového hospodářství a

-

odborného poradenství v oblastech vodního hospodářství, hydrogeologie, zátěží na životní prostředí a
nakládání s odpady.

Základním cílem společnosti ENVIGEO s.r.o. je poskytovat zákazníkům komplexní služby v oboru
environmentální geologie na vysoké odborné úrovni a s důrazem na individuální přístup k zákazníkovi.
Vzhledem k prováděným pracím a s ohledem na vývoj trhu se vedení organizace rozhodlo implementovat
nosné prvky správného managementu, a to pomocí norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005
a ČSN OHSAS 18001:2008. Politika integrovaného systému managementu je základní koncepcí této praxe.
Vedení organizace se zavazuje:
·

vykonávat všechny činnosti a aktivity v souladu s příslušnými právními a jinými požadavky v oblasti
životního prostředí a BOZP,

·

stanovovat cíle a cílové hodnoty vedoucí ve vztahu k vyhodnoceným významným environmentálním
aspektům, významným identifikovaným nebezpečím a v neposlední řadě v oblasti kvality dodávaných
služeb,

·

k nastavování preventivních opatření v oblasti znečištění životního prostředí,

·

k neustálému zlepšování výkonnosti celého integrovaného systému managementu.

Hlavní směry vyhlášené politiky jsou pro nás:


trvale vytvářet potřebné podmínky a zajišťovat zdroje finanční, investiční a lidské pro uplatňování a
udržování systému, pro jeho zlepšování a růst jeho efektivnosti;



poskytovat zákazníkům komplexní služby v oboru životního prostředí na vysoké odborné úrovni;



poskytovat kvalitní a kvalifikované poradenství v oblasti ekologických služeb všem zájemcům tak, aby
vždy vedlo k nejlepší výrobní praxi, k ochraně životního prostředí a k vysoké bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci;



zvyšovat úroveň vzdělávání a výcviku zaměstnanců nejen v oblasti odborné, ale i v oblasti ochrany
životního prostředí a BOZP.

Tento dokument Politika integrovaného systému řízení ENVIGEO s.r.o. vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2009.
Politika je otevřeným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení organizace průběžně doplňovat, případně
měnit. Platnost Politiky končí 31. 12. 2014.

V Praze dne 2. května 2013

……………………………………..……
Ing. David Ides
jednatel společnosti

