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Integrovaná polítíka systému manažérstva
Spoločnosti skupiny COLAS na Slovensku za zaoberajú najmá týmito činnost‘ami:
Výstavba, rekonštrukcia a oprava diaľnic a ostatných komunikácií,
Realizácia pozemných, dopravných a inžinierskych stavieb,
Výroba a pokládka asfaltových zmesí,
Výroba betónových zmesí, prefabrikovaných konštrukciĺ,
tažba, výroba a predaj kameniva, banská činnost‘ a činnost‘ vykonávaná banským spósobom,
Skúšobnĺctvo kameniva, zemĺn, asfaltových a betánových zmesĺ a konštrukcií.
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Vrcholový manažment spoločnosti, v nadváznosti na implementované a certifikované systémy manažérstva kvality (ISO 9001),
environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) stanovuje
tieto základné zásady politiky integrovaného systému manažérstva, ktoré sú závázné pre všetkých zamestnancov. Politika IMS je v súlade
so základnými príncípmi politík medzinárodnej skupiny COLAS.
Politika kvality:
chápat‘ kvalitu ako súčast‘ celkovej stratégie spoločnostĺ s ciel‘om dosiahnut‘ Ulhodobý úspech prostredníctvom trvalého uspokojovania
požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov v oblastiach realizovaných spoločnost‘ami,
zabezpečit‘ kvalitu stavebných diel dösledným dodržiavaním technologickej a pracovnej disciplíny, použĺvaním moderných strojov
a zariadení, zavádzaním progresívnych technológií a prehlbovaním spolupráce s overenými dodávatel‘mi,
riadenie a zlepšovanie procesov, poskytnutie dostatočných zdrojov a zohl‘adnenie potenciálnych rizík sú nástrojmi na splnenie
aplikovatelných a závázných požiadaviek a očakávaní,
systematickým vzdelávaním zamestnancov zvyšovat‘ ich profesionálny rast, odbornost‘ a zručnost‘ a v neposlednom rade aj povedomie
v oblasti IMS,
posilnit‘ pozĺciu spoločnosti na tuzemskom trhu ale v zahraničí tak, aby bola spoločnost‘ pre zákazníkov vždy stabilným a spol‘ahlívým
obchodným partnerom.
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Environmentálna politika:
sústavne zlepšovat‘ realizovaná činnosti a pracovně podmienky tak, aby bol minimalizovaný negatívny dopad na životná prostredie,
nepretržite znižovat‘ mieru ohrozenia životného prostredia dčsledným plánovanĺm, realizovaním, vyhodnocovaním a prijatím
následných opatrení s dohliadnutím na ich plnenie,
prevádzkovat‘ svoje zariadenia a technológie v súlade s ochranou životného prostredia, nevyhovujúce zariadenia a technológie
nahradzovat‘ vhodnejšími a výkonnejšími,
efektívne využĺvat‘ materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých výrobných činnostiach s elimináciou odpadov,
komunikovat‘ so širokou verejnost‘ou, zainteresovanými stranami a spolupracovat‘ so štátnou správou, plnit‘ všetky závázné požiadavky
zvyšovat‘ a prehlbovat‘ povedomie o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami,
vyžadovat‘ aj od zmluvných partnerov plnenie požiadaviek systém environmentálneho manažérstva vo svojich činnostiach.
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Politika BOZP:
základnou zásadou spoločnosti je ochrana zdravia pri práci a vyworenie podmienok pre bezpečnú prácu, táto zásada nesmie byt‘ nikdy
potlačená ani obmedzená na úkor mých ciel‘ov,
plnit‘ všetky požiadavky platných všeobecne závázných právnych predpisov, noriem a požiadaviek skupiny COLAS v oblasti BOZP, ako
aj spolupracovat‘ s orgánmi štátnej správy, vzdelávat‘ a zvyšovat‘ povedomie všetkých zamestnancov v oblasti BOZP,
merat‘ výkonnost‘ v oblasti BOZP a neustále zlepšovat‘ pracovně podmienky zamestnancov a znižovat‘ mieru potenciálneho ohrozenia
zdravía pri práci,
vyhodnocovat‘ a monitorovat‘ nebezpečenstvá, ohrozenia, určovat‘ mieru rizika a uplatňovat‘ opatrenia na ochrana zdravia pri práci,
predchádzat‘ úrazom identifikovaním a analyzovaním nebezpečných udalosti, odstraňovaním zistených nedostatkov, uplatňovaním
preventívnych opatrení a presadzovaním oh dodržiavania aj u subdodávatel‘ov.
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Táto politika je závázná pre všetkých zamestnancov spoločnosti a je dostupná pre všetky zainteresované strany.
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