Politika integrovaného manažérskeho systému (IMS)
Naše poslanie


V oblasti výstavby a obnovy bytových budov, znižovania energetickej náročnosti verejných budov a rekonštrukcií pamiatkovo
chránených objektov zlepšujeme ich kvalitatívne parametre ovplyvňujúce životné podmienky a užívateľský komfort ich obyvateľov a
užívateľov s dôrazom na pozitívny vplyv na okolité prostredie.



Pri realizačných procesoch kladieme dôraz na to, aby všetky používané postupy a technológie boli šetrné k prírode.



Všetky vykonávané aktivity sú vedené tak, aby ich dopad na životné prostredie bol čo najmenší a zároveň aby bola v okolí staveniska
zabezpečená čo najväčšia bezpečnosť všetkých ľudí a ochrana zdravia pri práci.



Poskytovanými technickými riešeniami neustále prispievame k znižovaniu energetickej spotreby budov, predlžujeme ich životnosť, čo
prináša ekonomické benefity pre ich užívateľov a znižuje tvorbu CO2.

„Víziou našej spoločnosti v oblasti výstavby a obnovy bytových budov, znižovania energetickej náročnosti verejných
budov a rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov je neustále zlepšovanie kvality a rozsahu našich služieb, s
dôrazom na aktuálne potreby a trendy v segmente stavebníctva. Poskytovanými riešeniami sa chceme presadiť ako
dôveryhodný a spoľahlivý partner, ponúkajúci technické, ekonomické i environmentálne benefity pre našich zákazníkov.“

Hlavné zásady
1.

Trvalo udržateľný rast spoločnosti, jej úspešný rozvoj a optimalizáciu podnikateľských aktivít dosiahnuť fungujúcim, neustále sa
zlepšujúcim integrovaným manažérskym systémom a aktívnym zapojením všetkých zamestnancov do procesu trvalého zlepšovania
IMS.

2.

Maximálnu orientáciu na zákazníka v realizačných procesoch zabezpečiť ich neustálym optimalizovaním a rozširovaním spektra
služieb, ktoré sú ponúkané zákazníkom. Získaním si dôvery zákazníkov upevňovať a posilňovať našu pozíciu na stavebnom trhu.

3.

Využívaním skúseností, neustálym zdokonaľovaním, optimalizáciou procesov zvýšiť efektivitu vo všetkých funkčných oblastiach a
orientáciou na moderné trendy v technológiách a postupoch pri plánovaní a realizácií našich zákaziek zabezpečovať sústavne
ochranu životného prostredia a klásť dôraz na bezpečnosť a zdravie.

4.

Zvýšením efektívnosti našich výrobno-technologických postupov a logistických procesov realizovať preventívne a hospodárske
opatrenia v oblasti spotreby energie a produkcie odpadov.

5.

Systematickým vzdelávaním podporiť osobný a profesijný rast, odbornosť a zručnosti zamestnancov a zabezpečiť ich intenzívnu
účasť na uplatňovaní zásad IMS, predovšetkým zodpovednosťou za kvalitu vlastnej vykonávanej práce, zvyšovaním povedomie
zamestnancov v oblasti zodpovednosti za vlastné zdravie a zdravie ostatných osôb na pracovisku. Zvyšovať úroveň starostlivosti o
životné prostredie – kladením dôrazu na minimalizovanie produkcie odpadu, dôslednú separáciu odpadu a hospodárne využívanie
energií.

6.

Rešpektovaním etických zásad a dodržiavaním všetkých zmluvných a dohodnutých podmienok vytvárať dlhodobé korektné vzťahy so
svojimi obchodnými partnermi.

7.

Dodržiavať platné ustanovenia všetkých právnych požiadaviek súvisiacich s ochranou životného prostredia a bezpečnosťou a
ochranou zdravia pri práci. Spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samospráv, záujmovými skupinami v
miestach pôsobenia s cieľom plného rešpektovania štátnej a regionálnej environmentálnej politiky.

8.

Viesť konštruktívny dialóg so zamestnancami firmy, ale aj s ďalšími občanmi a záujmovými skupinami k pochopeniu prijatých cieľov,
programov a plánov a následne informovať o dosiahnutých výsledkoch.

9.

Odhaľovanie nezhôd v kvalite procesov využívať ako zdroj poučenia a kľúč k odhaleniu a odstráneniu systémovej chyby, ktorá viedla
k ich vzniku. Stanovením preventívnych opatrení vytvárať podmienky pre elimináciu pravdepodobnosti vzniku mimoriadnych udalostí
s negatívnym vplyvom na životné a pracovné prostredie a minimalizáciu počtu pracovných rizík, počtu pracovných úrazov a
zamedzeniu vzniku ochorení z povolania.

10. Pravidelným preskúmavaním integrovaného manažérskeho systému a neustálym a trvalým zlepšovaním používaných technológií a
postupov zlepšovať kvalitu procesov, znižovať dopady z našich činností a používaných produktov na životné prostredie a zvyšovať
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Spoločnosť PS STAVBY, s. r. o., trvale realizuje zmeny smerujúce ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb a k zvyšovaniu efektivity a
aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Politika integrovaného manažérskeho
systému je záväzná pre všetkých zamestnancov a vedenie spoločnosti vyžaduje plnú podporu pri jej plnení.
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