POLITIKA RIADENIA SKUPINY FCC NA SLOVENSKU
Naším poslaním je efektívnym a trvalo udržateľným spôsobom navrhovať, realizovať a riadiť
environmentálne služby najmä v oblasti odpadového hospodárstva s cieľom zlepšovať život občanov.

ZÁSADY A ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI
1. PRÍSTUP ZAMERANÝ NA VÝSLEDKY





Neustále sa zlepšovať a plniť stanovené ciele tak, aby sa Skupina FCC stala referenčným vzorom.
V praxi zabezpečiť aplikáciu, plnenie požiadaviek a trvalé zlepšovanie systému riadenia kvality,
ochrany životného prostredia, energetického manažérstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ktorý je v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO
14001:2016, STN EN ISO 50001:2012 a STN ISO 45001:2019.
Zabezpečovať, aby záväzky politiky boli východiskom pre stanovovanie, prijímanie a realizáciu cieľov
a programov integrovaného manažérskeho systému spoločnosti.

2. ČESTNOSŤ A REŠPEKT



Zodpovedne plniť záväzné požiadavky identifikované Skupinou FCC na Slovensku a vykonávať
všetky naše aktivity v súlade s príslušnou platnou legislatívou a pravidlami a postupmi spoločnosti.
Dodržiavať pravidlá a zásady slobodnej hospodárskej súťaže na všetkých trhoch.

3. SVEDOMITOSŤ A PROFESIONALITA



Našu prácu robiť svedomito a orientovať sa na služby pre zákazníkov, rozvíjať schopnosti a možnosti
našich tímov.
Konať s náležitou starostlivosťou a niesť zodpovednosť za svoje konanie.

4. LOJALITA A ODHODLANOSŤ





Aktívne komunikovať a konzultovať systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
s pracovníkmi a zástupcami pracovníkov.
Poskytnúť bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov
a poškodzovania zdravia, ktoré sú primerané účelu, veľkosti, súvislostiam organizácie a špecifickej
povahe identifikovaných rizík a príležitostí BOZP. Aktívnym aplikovaním opatrení prispievať
k eliminácii nebezpečenstva a znižovaniu rizík BOZP.
Aplikovať metódy v odpadovom hospodárstve, ktoré ekonomicky dostupným a šetrným spôsobom
vedú k minimalizácii negatívnych vplyvov na životné prostredie a efektívnemu využívaniu
materiálov, prírodných zdrojov a energií pri našej činnosti.

5. BLAHO A ROZVOJ KOMUNÍT


Zameriavať sa na regeneráciu hodnoty odpadu prostredníctvom činností zameraných na materiálové
a energetické
nakladanie
s odpadom
v súvislosti
s neustálym
zlepšovaním
nášho
environmentálneho správania sa a podpory miestnych komunít na regionálnej úrovni.

V Zohore, 19.3.2021

Vedenie Skupiny FCC na Slovensku

