Politika Integrovaného manažérskeho systému
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Základným poslaním spoločnosti je poskytovanie spoľahlivých a konkurencieschopných dodávok
plynu a elektriny slovenským a medzinárodným zákazníkom s orientáciou na maximálnu starostlivosť
o zákazníkov, pracovníkov a zainteresované strany, budovaním ich dôvery a spokojnosti, rešpektovaním
ich potrieb a očakávaní. Riadením rizík a citlivým využitím príležitostí chceme zvyšovať kvalitu
poskytovaných služieb s minimalizáciou negatívnych vplyvov činností, produktov a služieb na životné
a pracovné prostredie, s maximálnym ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a podporou
iniciatív smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju.
Pre legitimáciu motivácie a posilnenie zamerania na ciele, ako hnacej sily zlepšovania, manažment
spoločnosti preberá zodpovednosť za plnenie požiadaviek štandardov ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001,
ako aj za efektivitu IMS a hodnotenie výkonov a prínosu pre spoločnosť a za tým účelom v spolupráci
s pracovníkmi sa zaväzujeme:
 Budovať, udržiavať a neustále zlepšovať efektívny integrovaný manažérsky systém, ktorý obsahuje
manažérstvo kvality, manažérstvo environmentu a manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a integrovať požiadavky manažérskeho systému do podnikateľských procesov spoločnosti v súlade s jej
strategickým smerovaním.
 Zamerať sa na správne určovanie cieľov, ako hnacej sily k zlepšovaniu spoločnosti, plnenie právnych
a ďalších záväzných požiadaviek IMS a v tej súvislosti monitorovať a hodnotiť výsledky, ktoré sa majú
dosiahnuť a ktoré sú v synergii so strategickými cieľmi, potrebami a očakávaniami zainteresovaných
strán a smerovaním spoločnosti. Zabezpečiť plnenie cieľov a efektívnosť zavedeného systému
poskytnutím adekvátnych zdrojov, presadzovaním procesného prístupu a hodnotením výkonnosti a
efektivity IMS v rámci pravidelného preskúmania IMS berúc do úvahy súvisiace riziká a príležitosti.
 Dodržiavať záväzky vyplývajúce z aplikovateľných právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek, ktoré sa
spoločnosť zaviazala plniť, pritom ich pravidelne preskúmavať a vyhodnocovať. Orientovať štruktúru
spoločnosti tak, aby stanovila jednoznačné zodpovednosti a právomoci každého pracovníka a vytvárala
predpoklady pre kvalitnú, efektívnu a bezpečnú prácu.
 Využívať všetky dostupné zdroje, informácie a spoluprácu pracovníkov a zainteresovaných strán na
elimináciu environmentálnych a bezpečnostných nebezpečenstiev a tak účinne a efektívne riadiť riziká,
znižovať ich na prijateľnú úroveň a tak trvalo a permanentne zlepšovať IMS zvyšovaním efektivity
a výkonnosti systému a znižovaním závažnosti relevantných rizík. Zapojiť všetkých pracovníkov do
zlepšovania IMS, činností a procesov spoločnosti na úroveň ich povedomia zvyšovať systematickým
odborným vzdelávaním a motiváciou k zlepšovaniu.
 Ochraňovať životné prostredie prevenciou znečisťovania a efektívnym využívaním zdrojov, vykonávať
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zainteresovaných strán a v ich vzájomnej synergii uplatňovať
princíp preventívnych a systémových opatrení s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy našich činností,
produktov a služieb ako aj zainteresovaných strán s negatívnym potenciálom vplyvu.
 Pôsobiť tak, aby sme boli schopní presne porozumieť očakávaniam a požiadavkám našich zákazníkov,
pracovníkov a zainteresovaných strán a dosahovať ich trvalú spokojnosť pri súčasnom plnení
požiadaviek noriem, záväzných požiadaviek s cieľom trvalého zlepšovania efektívnosti a výkonnosti IMS.
 Komunikovať a poskytovať relevantné informácie v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci
a starostlivosti o životné prostredie pracovníkom, orgánom štátnej správy a samosprávy a dotknutej
verejnosti. Komunikáciou a zapojením pracovníkov a zástupcov zamestnancov eliminovať riziká a tak
využívať príležitosti pri zlepšovaní IMS, dosahovaní bezpečných a zdravých pracovných podmienok
a elimináciu rizika akéhokoľvek poškodenia zdravia alebo poškodenia environmentu a tým dosahovať
správne povedomie a správanie zamestnancov, ako i zainteresovaných strán.
Pracovníci spoločnosti SPP sú povinní riadiť sa uvedenými záväzkami v plnom rozsahu.
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