ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA FIRMY ASIO, SPOL. S R.O.
Zelená firma, aneb čistíme nejen vodu a vzduch
Naši firmě i všem členům týmů není lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí. Ekologie je
důležitou součástí každodenního života nás všech a proto chceme být k životnímu prostředí
ohleduplní i během procesních činností, výroby a realizace. S ekologií je úzce spojena i činnost naší
firmy. Jsme si vědomi toho, že pohled na krásné okolí není samozřejmostí a je nutné pro to něco
dělat a o přírodu a přírodní zdroje pečovat.
Vyhlášení environmentální politiky firmy ASIO, spol. s r.o.
Vrcholové vedení firmy ASIO, spol. s r.o. vyhlašuje svou environmentální politiku s přesvědčením, že
bude kladně přijata všemi zaměstnanci a obchodními partnery.
ASIO, spol. s r.o. je středním podnikem, jehož předmětem podnikání jsou environmentální
technologie, zejména z oblasti čištění vody a vzduchu. Zaměřuje se zejména na návrhy a dodávky
čistíren odpadních vod. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění
při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových
odvětvích.
Cílem společnosti je dosáhnout trvale udržitelného růstu a přitom udržovat v oblasti ochrany
životního prostředí nejnovější trendy v návaznosti na současnou legislativu a zavazuje se nastavit
úrovně řídící činnosti tak, aby se minimalizoval negativní vliv naší činnosti na životní prostředí, a která
se kladně projeví v jakosti produkce a v úrovni bezpečnosti práce.
Trvalým přístupem k ochraně životního prostředí chce ASIO, spol. s r.o. dosáhnout zlepšování
životních podmínek nejen ve svých výrobnách a v areálu firmy, ale i během realizací.
Zásady environmentální politiky
Všeobecně
Ochrana životního prostředí je jedním z prioritních úkolů společnosti. Ve společnosti ASIO, spol. s
r.o. je vytvářena na základě normy ISO 14001. Environmentální politika byla pečlivě promyšlena a
naplánována. Průběžně je zaváděna do systému a zpětně se sleduje a vyhodnocuje její dopad na
zákazníky i firmu. Díky zpětné vazbě se předpokládá neustálý vývoj a zlepšování naší politiky.
•

Environmentální politika firmy je budována na základě implementace normy ISO 14001 do
řídících a organizačních struktur. Environmentální politika, environmentálních cíle a
programy a příslušné postupy budou postupně integrovány do řízení společnosti ASIO, spol. s
r.o.

•

Soulad s požadavky právních předpisů, dodržování právních předpisů a jiných požadavků na
ochranu životního prostředí a jejich aktivní uplatňování je základem pro kontinuální proces
zlepšování environmentálního profilu naší společnosti.

•

Budeme neustále zdokonalovat procesy environmentálního řízení a environmentální profil
v souladu s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, požadavky zákazníků a
očekáváním veřejnosti.

•

Pravidelně budeme zveřejňovat informace zaměstnancům a veřejnosti na webu firmy a
prostřednictvím firemního oběžníku.

•

Budeme poskytovat a vyvíjet takové výrobky a služby, které nemají negativní vliv na životní
prostředí a které lze po ukončení jejich životnosti bezpečně recyklovat.

•

Budeme vyvíjet, projektovat, provozovat zařízení a provádět činnosti s ohledem na účinné
využívání energie a materiálů, na šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu
udržitelného využívání obnovitelných zdrojů.

•

Budeme se snažit, aby zásady Environmentální politiky postupně uplatňovali i naše výrobny a
partneři a aby se dostali do souladu s našimi environmentálními kritérii.

•

Havarijní připravenost tam, kde existují činnosti či místa s možností vzniku mimořádné
situace, vypracujeme havarijní plány a zajistíme jejich pravidelné přezkušování.

•

Budeme systematicky připravovat a motivovat naše zaměstnance, aby prováděli své činnosti
environmentálně odpovědným způsobem.

•

Environmentální politika bude dostupná všem zaměstnancům, zákazníkům, široké veřejnosti
a orgánům státní správy.

•

Cílem firmy je vytvořit stabilní mezinárodní síť firem prodávajících vodohospodářské výrobky
a technologie vyjadřující akronym NEW – technologie prospívající životnímu prostředí tím, že
recyklují nutrienty, šetří energii a minimalizují spotřeby vody.

Vyhlášením Environmentální politiky se vrcholové vedení zavazuje ke stanovení Environmentálních
cílů a cílových hodnot zaměřených na prevenci znečišťování životního prostředí a jejich přístupnosti
pro veřejnost. Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti ASIO, spol. s
r.o.
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