ПОЛИТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ/ЕМС ПОЛИТИКА
Највише руководство и запослени ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д., у циљу свог дугорочног успешног пословања
и одрживог успеха организације, исказују своју посвећеност за обавезе усаглашености са законским
захтевима и захтевима заинтересованих страна, за спречавање загађивања, за сталну заштиту животне и
радне средине и за њено стално побољшавање.
Политика животне средине представља основу на којој организација поставља своје ЕМС циљеве.
У том циљу ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.:
 Идентификује своје обавезе усаглашености које су применљиве на његове аспекте животне средине и
утврђује како се оне примењују на организацију. Обавезе усаглашености обухватају законске обавезе,
које је организација обавезна да поштује и захтеве заинтересованих страна, које организација изабере
да усвоји.
 Именује особље са додељеним улогама тако да буде копетентно и да има одговарајућу приступ
овлашћењима и ресурсима највишег руководства, како би стално информисало руководство о статусу и
учинку ЕМС и да ли је ЕМС усаглашен са захтевима ИСО 14001.
 Одлучује како ће испуњавати захтеве ЕМС, укључујући ниво детаља и у којој мери ће интегрисати
захтеве ЕМС у своје различите пословне функције, као што су управљање пројектима, људски ресурси,
комерцијала, економски послови, сервиисирање и монтажа, системи менаџмента и слично.
 Успоставља специфичне и мерљиве ЕМС циљеве, где год је то могуће. При успостављању ЕМС
циљева, организација узима у обзир своје значајне аспекте животне средине и своје обавезе
усаглашености са законским и другим захтевима, укључујући и приоритете организације за
побољшавање, потребне ресурсе, контролу над технолошким операцијама, пословне захтеве, услове
животне средине, друштвене и културне околности, захтеве интерних и екстерних заинтересованих
страна и друго.
 Утврђује програме за остваривање својих ЕМС циљева, којима регулише шта ће бити учињено да се
постигну ЕМС циљеви, укључујући и рокове у којима ће задаци бити завршени, потребне ресурсе,
одговорности за постизање резултата и како ће се резултати оцењивати и пратити њих напредак и како
ће се о томеизвештава највише руководство.
 Обезбеђује потребне ресурсе за реализаацију ЕМС. Ресурси обухватају људске ресурсе, природне
ресурасе, инфраструктуру, технологију и финансијске ресурсе.
 Чини да лица која раде за или у име организације буду свесна процеса у вези усаглашености са
планирањем и управљањем пословањем, који се односе на њихов рад и своје улоге у остваривању тих
обавеза, и обезбеђивањем да су лица чији рад може да утиче на ЕМС учинак компетентна.
 Одржава довољне документоване информације (документе и записе) ради показивања да су испуњени
захтеви у вези усаглашености са сопственим ЕМС.
 Утврђује учесталост праћења и мерења, како би осигурао да има довољно информација за анализу и
вредновање свог ЕМС учинка, укључујући и сатус усаглашености са захтевима ИСО 14001 и са њим
повезане документације.
 Правовремено спроводи интерне провере, чији резултати саопштавају ЕМС учинке у односу на ЕМС
циљева и испуњености обавезе усаглашености са ИСО 14001 и са њим повезане документације.
 Решава утврђене неусаглашености са обавезама усаглашености и предузима корективне мере којима
елиминише узроке утврђених неусаглашености.
 Врши преиспитивање ЕМС од стране највишег руководства, у планираним интервалима, ради
постизања његове сталне адекватности (да стално испуњава захтева ИСО 14001 и његове примене),
погодности (да се добро уклапају у организацију, њено пословање, културу и пословне системе) и
ефективности (да постиже жељене резултате).
Политика заштите животне средине је саставни део укупне пословне политике ППТ ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.
Политика заштите животне средине се преиспитује најмање једном годишње, а мења се у складу са
потребама.
У остварењу постављене Политика заштите животне средине очекујем подршку свих запослених у ППТ
ИНЖЕЊЕРИНГ а.д.
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