Environmentální politika KERN s.r.o.
Základním východiskem politiky ochrany životního prostředí společnosti KERN s.r.o. výrobce drátu a výrobků z drátu - je udržitelný rozvoj, který znamená odpovědnost současné
generace vůči budoucím generacím za zachování a předání základních životních hodnot.
Společnost se zavazuje dodržovat platnou legislativu ČR a jiné požadavky, kterými je vázána
v ochraně životního prostředí. Snahou společnosti je v oblasti životního prostředí nepřetržité
snižování negativních vlivů, péče o vzhled a čistotu podniku a tím trvalé zlepšování stavu.

Ekologickou politikou se společnost zavazuje realizovat následující zásady :
1. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni při výrobě, úpravě drátu a všech činnostech
s touto výrobou spojených minimalizovat environmentální (EM) dopady na životní prostředí.
2. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování environmentálního systému (EMS) a
k prevenci znečišťování životního prostředí. K tomu využije všech dostupných znalostí a
zkušeností v oblasti technologie výroby drátu a ochraně životního prostředí. Zajistí potřebné
finanční, personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a rozvíjení EM systému.
3. Vedení společnosti se zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu
životního prostředí. Vedení vytvoří zaměstnancům společnosti podmínky ke splnění těchto
požadavků.
4. K realizaci této politiky stanoví vedení společnosti environmentální cíle, cílové hodnoty
a navazující úkoly. Cíle jsou schvalovány vždy na jeden kalendářní rok a jejich realizace
je pravidelně vedením společnosti kontrolována.
KERN s.r.o. pravidelně analyzuje environmentální aspekty (EA) a stanovuje významné EA,
které řeší organizačním a investičním způsobem.
5. Vedení společnosti realizuje politiku EMS pomocí technických a organizačních opatření
a postupů. Na realizaci se podílejí všichni zaměstnanci firmy. Opatření a postupy
environmentálního systému KERN s.r.o. jsou dokumentovány. Vedení společnosti zabezpečuje
a provádí školení zaměstnanců v této oblasti.
6. Environmentální politika (politika řízení ochrany životního prostředí) firmy KERN s.r.o. je
součástí itegrované politiky systemů řízení. Integrovaná politika je vytištěna a vyvěšena na
pracovištích; ostatní právnické nebo fyzické osoby ji mohou získat na požádání na sekretariátě
firmy v Třinci – Konské. Podrobné informace o systému environmentálního managementu
jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.kern-dr.cz .

