POLITIKA BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
Naša povinnosť, ktorá sa týka zdravia a bezpečnosti všetkých našich
zamestnancov vo výrobe i mimo výroby, ako aj všetkých osôb vstupujúcich do
areálu ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, je jasným smerovaním k splneniu
nášho cieľa 0 úrazov.
K splneniu tohto cieľa je potrebné mať na zreteli tieto hlavné princípy:
1) T reba zamedziť všetkým zraneniam a výkonu pracovných činností,
ktoré vedú k chorobám z povolania.
2) Manažment je zodpovedný za úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia
a vytvorenie podmienok pre spoluúčasť a konzultácie pracovníkov a
zástupcov zamestnancov vo všetkých otázkach BOZP.
3) Komunikácia, zainteresovanosť a školenie všetkých zamestnancov sú
kľúčovými prvkami úspešnosti v problematike bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
4) Každý je zodpovedný za prevenciu úrazov a chorôb z povolania.
5) Úspešnosť v bezpečnosti a ochrane zdravia priaznivo ovplyvňuje
dosiahnuté výsledky.
6) Bezpečnosť a ochrana zdravia musia byť integrované do všetkých
procesov riadenia.
7) Je nevyhnutné uplatňovať starostlivosť o výrobky s cieľom zabrániť
negatívnym zdravotným a ekologickým následkom.
8) Každý zamestnanec je povinný odmietnuť nebezpečnú prácu, alebo
zamedziť takémuto konaniu svojmu kolegovi a bezprostredne riešiť
takéto situácie so svojim nadriadeným, tak aby boli eliminované
všetky riziká.

ENVIRONMENTÁLNA
POLITIKA
ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia je spoločnosť zaoberajúca sa
delením plochých valcovaných plechov vo zvitkoch do pások, tabulí,
prístrihov a ich včasným dodaním našim zákazníkom. Neustále sa snaží o
rozširovanie a zlepšovanie ponuky svojich služieb, čím zabezpečuje kvalitu,
konkurencieschopnosť a ziskovosť s ohľadom na ochranu životného prostredia.
Vedenie spoločnosti prijalo environmentálnu politiku, v ktorej sa hlási k týmto
záväzkom:

Náš záväzok
ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia pôsobí na trhu ako plnohodnotný spoločný
podnik dvoch významných globálnych spoločností - ArcelorMittal SSC a Gruppo
Gonvarri s cieľom napĺňať potreby zákazníkov v teritóriu strednej a východnej
Európy. Prioritou firmy je poskytovať servis klientom v automobilovom, ale aj
všeobecnom priemysle v dodávkach plechov nastrihaných na mieru, tak aby boli
napĺňané jeho potreby kvalitne a v požadovanom termíne.

1) P ri všetkých činnostiach spoločnosti uplatňovať princípy ochrany
životného prostredia a trvalého zlepšovania environmentálneho
správania.

Vďaka know-how oboch materských spoločností, jasnému a zrozumiteľnému
systému, podpore manažmentu, zainteresovanosti všetkých zamestnancov sú
zabezpečené optimalizácie výrobných, logistických a pro-zákazníckych procesov.

2) T rvale znižovať  výskyt odpadov , spotrebu energií a obalového
materiálu uvádzaného na trh, a zamerať sa spolu so zákazníkmi a
dodávateľmi na maximálne množstvo recyklovania drevených paliet.

Prístup ku kvalite je kľúčový prvok v riadení, komunikácii a pri každej výrobnej
operácii, pričom hlavnými atribútmi sú bezpečnosť a spokojnosť zamestnanca a
zákazníka.

3) D
 održiavať záväzky vyplývajúce z právnych požiadaviek, iných
požiadaviek, ako aj z dobrovoľných cieľov a záväzkov v oblasti tvorby
a ochrany ŽP.

Naše zásady

4) P lánovať a zabezpečovať nevyhnutné zdroje pre zabezpečenie
činností v oblasti environmentálneho manažérskeho systému.
5) Z
 vyšovať environmentálne povedomie všetkých pracovníkov a viesť ich
k environmentálnej zodpovednosti.

Budeme sa aktívne podieľať na dosiahnutí cieľa „žiadna nehoda, žiadne
zranenie“.

6) P ozitívne vplývať na zmluvných partnerov v oblasti prevencie pred
nežiadúcimi situáciami súvisiacimi s ochranou životného prostredia.

Preto sa zaväzujeme:

7) K
 omunikovať s verejnosťou a orgánmi štátnej správy v otázkach
ochrany životného prostredia.

1) Identifikovať, vyhodnocovať a eliminovať zdravotné a bezpečnostné
riziká tak, aby sme sa uistili, že tieto riziká sú riadené.
2) Zaviesť efektívnu metodiku prevencie všetkých zranení a chorôb.
3) Zaviesť v tejto oblasti pozitívnu kultúru s presne vymedzenými
právomocami a zodpovednosťami.
4) Každému poskytovať efektívne školenie, aby bol schopný pracovať
bezpečne.
5) Vyšetriť všetky nehody a zranenia tak, aby sa zabránilo ich
opakovaniu.
6) Vytvoriť podmienky, aby bol výkon pracovnej činnosti zastavený v
prípade, že nie je bezpečný.
7) Stanoviť kvantitatívne ciele a prostredníctvom správ a auditov
pravidelne sledovať trend.
8) V plnej miere dodržiavať / prípadne prevýšiť zákonné požiadavky a
ďalšie iné požiadavky bez ohľadu na to, kde vo svete pôsobíme.
9) Aktualizovať a testovať bezpečnostné procedúry.

POLITIKA
RIADENIA KVALITY

Zodpovednosť za presadzovanie týchto zásad má vedenie spoločnosti, pričom
každý zamestnanec sám zodpovedá za dodržiavanie týchto zásad pri svojej
práci. Táto environmentálna politika bola rozpracovaná do cieľov v súlade s
identifikovanými významnými environmentálnymi aspektami.

• K
 valita výrobku, kvalita servisu, kvalita prostredia, kvalita komunikácie a
riadenia sú základné piliere ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia
• Využívanie a implementovanie moderných IT systémov a riešení, podpora
digitalizácie tak aby slúžili k zlepšovaniu všetkých procesov.
• Pravidelné meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia cieľov a
výkonov riadenia pomocou moderných metód
• Implementácia a optimalizácia efektívnych a udržateľných výrobných
procesov.
• Zameriavanie sa na potreby a očakávania zákazníka.
• Udržiavanie vzťahov spolupráce s našimi dodávateľmi a servisnými
partnermi, z dôvodu zabezpečenia tej najlepšej kvality.
• Jasná a zrozumiteľná komunikácia so zamestnancami a poskytovanie
efektívnych stimulov pre zabezpečenie ich vzdelanostného rastu
• Manažovanie spoločnosti využitím štandardných metód, určením jasnej
stratégie so zameraním sa na budovanie trvalej udržateľnosti
Vedenie ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia očakáva od oddelenia kvality a
od manažéra kvality, že budú zabezpečovať a podporovať obsiahlu sústavu
zodpovedajúcich prístupov a nástrojov, s cieľom zlepšiť náš systém riadenia
kvality.
Vedenie ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia zodpovedá za informovanie a
napĺňanie filozofie politiky kvality a zaväzuje sa, že táto politika riadenia kvality je
známa a na jej aplikácii do praxe sa podieľajú všetci naši zamestnanci.

Úspech tejto politiky si žiada zainteresovanosť a záväzok každého, kto pracuje s
nami a pre nás.   

Vypracoval:  Mgr. Jozef Čegiň
BOZP manažér

Vypracoval:  Martin Grofčík
Manžér kvality

Schválil:  Ing. Peter Mišo
CEO
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