Politika ochrany životního
prostředí (EMS)

TESing TP komplet s.r.o.
společnost založena 1993,
držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Vedení společnosti vědomo si své odpovědnosti týkající se ochrany životního prostředí se rozhodlo trvale
zlepšovat svůj vliv na životní prostředí a přijalo zásady environmentálního chování, které jsou směrodatné a
musí být integrovány do činnosti všechpracovníků společnosti.
společnosti
Nad rámec základní vize společnosti TESing TP komplet s.r.o. je důvodem zavedenípolitiky ochrany
životního prostředí snaha vyjít vstříc našim zákazníkům, zprůhlednitnaše chování v této oblasti a všeobecná
snaha o zlepšení a zkvalitnění služeb,
služeb v rámcizavedení systému environmentálního
mentálního managementu dle ČSN
EN ISO 14001:2016 a systémumanagementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 jako dvou rovnocenných
veličin, pro oblast činnosti:
•

Projekce, výroba, dodávka a montáž zařízení a potrubních rozvodů pro technické plyny, vodík,
laserové a medicinální plyny.

•

Projekce, dodávka a montáž tlakových nádob na skladování technických plynů a vodíku.

•

Opravy, servis a revize zařízení pro technické
technické plyny, vodík a laserové plyny.

•

Projekce, dodávka a montáž plnících stanic technických plynů do tlakových nádob.

•

Projekce a výroba konstrukcí a výrobků z oceli, nerezové oceli a hliníku.

•

Projekt, výroba a montáž čerpacích stanic CNG a LCNG.

•

Konstrukce a výroba vodíkových návěsů (kompozitní láhve).

•

Projekce, výroba, dodávka a montáž zařízení pro bioplynové stanice. Systém environmentálního
managementu a managementu kvality je uplatňován v rámci provozovny
vny společnosti a rovněž v
objektech a prostorech při vlastních montážních činnostech.

Politika ochrany životního prostředí je integrovanou součástí celkové firemní politiky TESing TP komplet
s.r.o. a určuje zásady společnosti jako celku ve vztahuk životnímu prostředí. Vzhledem k zaměření činnosti
společnosti je naším prioritním cílemmonitorovat prostředí,
prostředí environmentální aspekty,
aspekty jejich případné
dopady a působit na povědomí pracovníků společnosti v prevenci rizik a havárií.
Při prosazování firemní politiky dbáme na neustálezlepšování a preventivníochran
nu životní prostředí jako
základ života, za předpokladuohleduplného a racionálního využití přírodních zdrojů.
Dodržování platných zákonů, nařízení a jiných závazných požadavků na ochranu životního prostředíje
samozřejmým požadavkem jak v činnosti celé firmy, tak jejího každéhozaměstnance. Nad rámec požadavků
stanovených environmentálnílegislativou je snahou společnosti a každého zaměstnance usilovat o neustálé
zlepšováníenvironmentálního profilu společnosti a klást důraz zvláště na prevenci znečištění.
Dopady všech činností, tzn. současných i budoucích, jsou přezkoumávány z pohleduvazby na životní
prostředí. Snahou je snížení a předcházení možným rizikům,, zapoužití dostupných moderních technologií.
Ve všech podnikových činnostech musí být dána přednost preventivním
preventivním přístupům.Každé riziko ohrožení
kvality a životního prostředí jsou zaměstnanci povinni neprodleně řešit,popř.. hlásit svému nadřízenému.
Základem ochrany životního prostředí je uvědomění zaměstnanců formou zvyšování jejichkvalifikace,
pravidelným proškolováním
kolováním a vzděláváním. Zajištění ochrany životního prostředízávisí na každém
zaměstnanci, k tomuto účelu musí být všichni zaměstnanci informovánia této environmentální politice,
přijímaných cílech a cílových hodnotách týkajících se jejichpracoviště, o požadavcích
požadavcích péče o životní
prostředí vztahujících se k jejich pracovišti,možných environmentálních
enviro mentálních rizikách vztahujících se k jejich
činnosti atd.
Vysoké nároky na kvalitu a ekologii musí být uplatňovány na dodavatelské organizacea zároveň jsou námi
podněcováni
áni k uplatňování přístupů, které budouminimalizovat nežádoucí vlivy na životní prostředí.
Neustále usilujeme o zkvalitnění komunikace a spolupráce s příslušnými úřady státní správy, veřejností a
ostatními zainteresovanými stranami. Za účelem bezpečné manipulace,
pulace, užívání, odstraňování nebo využití
po ukončení životnostije nutné zajišťovat dobrou informovanost zákazníkůo
zákazníkůo námi dodávaných produktech.
Ve Spojilu, dne 1.2.2018

Ing. Ladislav Slezák
ředitel společnosti

