Předpis EMS, EnMS a systému
řízení BOZP
ZÁSADY POLITIKY OCHRANY BEZPEČNOSTI PRÁCE A ZDRAVÍ,
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MANAGEMENTU
HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V INGERSOLL - RAND.
Ingersoll-Rand bude provádět veškeré činnosti s důrazem na bezpečnost práce, ochranu
zdraví a ochranu životního prostředí s cílem neustálého zlepšování. Zavazuje se k neustálému
snižování energetické náročnosti, využití a spotřebě energií a zvyšování energetické účinnosti.














Abychom dosáhli tohoto cíle, budeme i nadále:
vyhledávat a používat suroviny a procesy, které pomáhají bránit znečišťování životního
prostředí, chránit zdraví a vytvářet vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance;
pomáhat chránit přírodní zdroje, snižovat množství odpadů a míru poškozování životního
prostředí, nejlépe formou prevence;
podporovat nákup energeticky úsporných technologií, produktů a služeb a přijímat a zpracovávat
návrhy na snižování energetické náročnosti;
provádět monitorování, měření výsledků a tvoření plánů na efektivnější využívání energií;
dodržovat mezinárodní, národní a místní legislativu, normy a další relevantní
požadavky/povinnosti závazné pro firmu související s bezpečností práce, péčí o životní prostředí
a zdraví lidí, dále ve vztahu k užití a spotřebě energií a energetické účinnosti a pracovat pokud
možno i nad rámec předpisů;
identifikovat nebezpečí a z nich pramenící rizika; posuzovat, hodnotit a řídit tato rizika a přijímat
opatření k jejich minimalizaci, zejména formou prevence;
stanovovat konkrétní cíle a úkoly pro celou společnost v oblasti bezpečnosti práce, ochrany
zdraví, ochrany životního prostředí a managementu hospodaření s energií;
posuzovat, hodnotit a přezkoumávat programy vytvořené k ochraně zdraví, bezpečnosti práce,
ochraně životního prostředí a hospodaření s energií, abychom zajistili jejich plnění a neustálé
zdokonalování;
provádět opatření k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví;
stanovovat osobní odpovědnost v ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, ochraně zdraví
zaměstnanců a hospodaření s energií.
pravidelným školením zvyšovat informovanost zaměstnanců a vést je k aktivnímu přístupu
v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií,
seznamovat všechny zaměstnance s politikou a s realizací cílů;
informovat o zásadách environmentálního chování naše externí spolupracovníky, partnery a
dodavatele a požadovat od nich stejný přístup k ochraně životního prostředí, prověřovat
zodpovědnost jejich jednání a chování v této oblasti. Zajistit otevřený přístup k informacím o
environmentálních aspektech společnosti, efektivní výměnu informací s ostatními
zainteresovanými stranami (veřejností, obchodními partnery, orgány státní správy) a
vyhodnocování získaných podnětů k dalšímu zlepšování.

Tato politika je závazkem vrcholového vedení a je vydána v souladu se zásadami společnosti Ingersoll
- Rand. Zásady uvedené v této politice jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti v plném
rozsahu.
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