ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
Společnost Colsys s.r.o. si je vědoma své spoluzodpovědnosti na ochraně životního prostředí a proto vyhlašuje záměr podnikat tak, aby naplnila nejen své vize, plány, záměry a očekávání v oblasti ekonomických aspektů, ale chce vést své aktivity ohleduplně k životnímu prostředí.
Společnost patří dlouhodobě mezi subjekty působící na českém trhu převážně v oblasti montážního a servisního charakteru a proto nepatří k významným znečišťovatelům životního prostředí.
Za důležité environmentálními aspekty činností společnosti považujeme spotřeby pohonných
médií (PHM) z provozu vozidel, topných médií a elektrické energie, nakládáme v malém
množství s motorovými oleji, které jsou pokládány za nebezpečné pro životní prostředí. Spotřebováváme suroviny pro plnění zakázek – převážně kabely a kovově nosné konstrukce,
produkujeme odpady v míře, která není horentní, ale i v tom lze spatřovat potenciál pro zlepšování a námět k úsporám.
Své aktivity realizujeme hlavně na stavbách a v průmyslových objektech, vždy tak, abychom
respektovali požadavky příslušných zainteresovaných stran, v sídle firmy nevznikají jejími
činnostmi konflikty s okolními obyvateli a ostatními společnostmi, protože sídlo leží v tradiční
průmyslové zóně a dopady do životního prostředí způsobené společností jsou pod rozlišovacím prahem pozornosti všech zainteresovaných stran.
Přesto však společnost vnímá, že svými činnostmi i produkty do životního prostředí zasahuje
a proto ustavuje systém, který
• Lépe než dosud umožní zaměřit se a plnit požadavky právních předpisů, které se na
její environmentální aspekty vztahují a další požadavky, k nimž se zavázala vzhledem
ke svým zákazníkům a firmám v bezprostředním okolí
• bude opakovaně a důsledně hledat možnosti zlepšování environmentálního profilu,
aby mohla naplnit jednu ze svých zásad – přijmout filosofii prevence znečišťování a
prokazovat plnění zásady kontinuálního zlepšování snižováním záporných dopadů
svých činností a produktů do životního prostředí.
Pro pochopení a plnění těchto záměrů, včetně aktivního sdělování uvedených zásad bude
společnost Colsys s.r.o. vést interně zasvěcenou komunikaci se svými zaměstnanci. Své
postoje bude srozumitelně vysvětlovat tak, aby pro tuto myšlenku získala všechny pracovníky, v nichž vidí možný potenciál pro přenos těchto obecně prospěšných zásad i do svých
rodin a obcí. Takto chce ovlivňovat i své dodavatele a poslat signál o svém chování i ke
svým zákazníkům. Považuje to za přínos k etickému chování určité skupiny podnikatelských
subjektů, které by chtěly svým chováním a stylem řízení dávat příklady k následování.
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