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Pr-01.2 Environmentálna politika spoločnosti
Účelom tohto dokumentu je deklarovanie postoja, angažovanosti a záväzkov v oblasti environmentu.
Vrcholové vedenie spoločnosti M-TEL s.r.o. pokladá zodpovedné správanie k životnému prostrediu za jeden
zo základných pilierov svojho podnikania. Dôkazom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu je
zavedený a certifikovaný systém environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14001,
ktorý pomáha nielen efektívne riadiť a plniť všetky záväzné požiadavky, ale tiež neustále zlepšovať ochranu
životného prostredia.
Vydaním tejto politiky sa prijali nasledovné záväzky:
•

Prijímame záväzok na ochranu životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania.

•

Pravidelne monitorujeme a hodnotíme environmentálnu výkonnosť a environmentálne ciele, sústavne
zvyšujeme environmentálnu výkonnosť za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho
správania.

•

Presadzujeme vysokú technologickú, odbornú a profesionálnu úroveň vo všetkých oblastiach svojich
činností s aspektom na ochranu životného prostredia, zlepšovanie a trvalo udržateľný rozvoj
spoločnosti.

•

Vykonávame podnikateľskú činnosť v súlade s platnými environmentálnymi predpismi, požiadavkami
normy ISO 14001:2015 a ostatnými požiadavkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.

•

Minimalizujeme dopad činností spoločnosti na životné prostredie, a to najmä znižovaním množstva
produkovaného odpadu, zabezpečovaním separovania odpadov za účelom zhodnotenia a recyklácie
všade tam, kde to charakter odpadu dovoľuje.

•

Uplatňujeme princípy prevencie voči negatívnemu vplyvu na životné prostredie a znečisťovaniu,
zvyšujeme úroveň havarijnej pripravenosti.

•

Sústavne vyvíjame a uplatňujeme opatrenia smerované k zachovaniu prírodných zdrojov, svoje
procesy orientujeme tak, aby rešpektovali udržateľné využívanie zdrojov.

•

Zabezpečujeme vzdelávanie a motivovanie zamestnancov v environmentálnej oblasti na všetkých
úrovniach riadenia.

•

Zvyšujeme environmentálne povedomie svojich zamestnancov a obchodných partnerov a rozvíjame
porozumenie o súvislostiach medzi aktivitami spoločnosti, vlastnou pracovnou činnosťou a životným
prostredím.

Environmentálna politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Dosahovanie zhody s
požiadavkami normy ISO 14001:2015 nás zaväzuje k environmentálnej zodpovednosti voči verejnosti,
štátnym orgánom a všetkým našim obchodným partnerom.
V Košiciach dňa 20.11.2017
Perla Dobošová
riaditeľ spoločnosti
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