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Kaliareň s.r.o. si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu a spoluzodpovednosť voči životnému prostrediu. Súčasťou
našich podnikových aktivít je záujem o otázky ochrany životného prostredia a o našu spoluúčasť pri zabezpečovaní trvalo
udržateľného rozvoja celej spoločnosti.
Politika spoločnosti vychádza z nasledovných princípov:
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Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.
Vysoká kvalita všetkých činností v oblasti TS/CH-TS spracovania strojárskych polotovarov a výrobkov sú predpokladom na
upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na existujúcom domácom a zahraničnom trhu a vytvárajú predpoklad pre
rozvoj ďalších zahraničných aktivít.
Životné prostredie považujeme za kľúčovú hodnotu spoločnosti.
Podporujeme ekonomický rozvoj a zároveň chránime životné prostredie.
Rešpektujeme súčasnú a budúcu hodnotu životného prostredia.
Uplatňujeme princíp neustáleho zlepšovania sa v oblastiach kvality a v ochrany životného prostredia.
Pri realizácii našich služieb sa zaväzujeme dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia, normy a VZN mesta vo
vzťahu k ochrane životného prostredia.
Naše aktivity budeme realizovať vždy s ohľadom na znižovanie zaťaženia životného prostredia a predchádzanie
ekologickým škodám.
Zabránenie prenikaniu škodlivých emisií do životného prostredia je z hľadiska priorít na prvom mieste.
Kvalita je základná úloha, za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných
miestach.
Trvalé zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému je podporované a zabezpečované aktívnym prístupom
zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.
Dodávateľov tovaru a služieb začleňujeme do nášho integrovaného manažérskeho systému.
Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a záväznými požiadavkami BOZP A OPP
a ostatnými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
Pri prevádzke výrobných procesov kladieme dôraz na kvalitu a preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať ich vplyv na
životné prostredie.
Vyvíjame maximálne úsilie na vývoj a prevádzku ekologických výrobných technológií za účelom efektívneho využívania
prírodných zdrojov a surovín.
Pravidelne monitorujeme a hodnotíme našu efektivitu v oblasti kvality, environmentálnu výkonnosť, plány a ciele, za účelom
neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania.
Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie všetkých zamestnancov v otázkach kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti
práce, vplyvoch ich činností na životné prostredie za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia a používania OOPP
k predchádzaniu úrazom a ochrane zdravia.
Pravidelne vykonávame preventívne prehliadky všetkých pracovísk, kontroly a revízie strojov, elektrických zariadení
a elektrického ručného náradia a iných zariadení
Vytvárame zdravé a bezpečné pracovné prostredie tak, aby sme v maximálnej možnej miere zabránili zraneniam a poškodeniu
zdravia všetkých zainteresovaných strán.

Vedenie spoločnosti zaväzuje všetkých svojich zamestnancov a obchodných partnerov k napĺňaniu uvedených zámerov.
Odbornú úroveň a zodpovednosť aj k životnému prostrediu našich zamestnancov zvyšujeme a prehlbujeme
prostredníctvom školení.
V Považskej Bystrici, dňa 14.03.2018
______________________
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