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Pi,ffie GaffieiTi§ Lib§€€
*r.o. @í k inžsaýrskododavďetským spotďn*st*m v rbru plyn&ermÉv{ v
Českérepublice. Prc pnimystoyé a e*eryetickó stavby zaji§ťr$e komplexní činnosti v otllasti
plynárenství" Prov,rHirne morrtáže, gyvis

a revize plyxový ch mš*zaní"

společnasti je uspoko"ia*áaí pcťeb zákarníků v p*žadrlvaný*h
&rmimh a v pofudavmré kvali€ výrcbků a sl*žeb p& optirnátních nrákladec& sp*lďncsti- Vsdgní fimy a
všichni j*.!í zarněsMnei jsou si v,#wli aísdy, že ž:Mgéprac*vai či*ffiti re§mi hýt prcv;ádčny *a úkm
zdí§tli zarrĚstna*c&" jejich beryčrcsti a firrtXxík prcsttedi" §p}eu$m ci}em je znlkéwffi vmiktl r&rant"

Hlaeií prioritctl

nernocí z povoláni, pž:ár"a havrárií a preye&ce nepří.mivých dopadů z vlastní činn*sti rra zarněsbrancc"

záksxriky, dodavďele

V€šk§á

a oatdrd

orcby a §arrrozňejmč na fivotrri ere$nedí-

*reje a techniek{ zařfrení jssu prcv*mvfuly

ffitý*

z§ti§fikl} toIq aby ffia qiififua cg*gena

zdravi a be4pečno$ zaměsfrranců a měly minimálni dopad na Xvotrd pro§ředí.

Každý zaměsb*rrx rme *dpovčďnost 7n §rlott ciruroď ve vaahu ke ksřati§ služeb spolďnosti, achrar*
zátavt" požámíochraně a ochraně ávotaího prossedí- každý zagrěstrranec rnusí zachoyávat stanovené
pxwovnf pffitryy, zfu@r bčEpeca*p{.ceane&lcte@ry*vapň efifui ťizik§výT§ ry*mwv&č,i s#mi
ostaúímosob;ím_
Naše firma se prcto řidí pfi srrých činnmteeh ntístedujícímizásŇaím azáva*3':
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Upla&vrá*fux peveme vad

pM jejich

ad*reĚglrr*§áfit ve ťwch ffizíďr ffieliza§e

?*ffiE-

protfrěných ěirmosti a poskytovan}ch sltřeb rná v ne§í spolďn*sti hlavní a rejqÉši
z{kazrlíh& a
§yrryení d&FÉrB jména spctďcmti" Z uvedcn;ých ď&íoď& kť*íifir ve spolďrmti tnrale sh&rjnne"

kvalita

rriámi

pricria Kvalita *ašich služeb je roďldl:j{cím fsktcíem ovlivňnji*írn spoko.ie*mt
hodnotíme a dokumentujeme.

Zárra*exn pravi&lrĚ psnvč#ov& a v,yfu&roc*ffi sv& ryrstfu ela"*gť,me.rrt§ krr*lití- exvirnxWr*hmm
managemenfu a t:ranagsm§rfu BOZP. K tgmu$o účelustanovujeme prověŤitelné cile, kompetence a
zdrcje"

uptatriová*ím sfanovsných bezpečných pracovrťch postupů je snižována rizikovost pníce s nejvyšší
m**roar prioritmr ochrany zdravi zaměs&ancťl * ochr*ny ávamih* pra*tbdí
§*úř§m ry&odrr§eeyáílíl!! Ňffi a pffleřitosť w saafirrre vmaeimi*fui mefué r*&e elimimxÉ dffi*
související s našimi službami a přijímat vhodná opaťenípro snižování dopadů těchto rizik
uptaďro.ln{*í,nl sfirmveaýrh prmovnítfu po*rpů jsou do&žsvr*ny piffié pňíírí
a jfoé pžadavky ma§ick

zákazrúků

Z*@crdxi SreverÝch bryBĚqý,ch praccvaár.h pmtrylitls§xjí rr§ic}i&i m.měsf&all€i oW*H zíryfuviáaí
stovu v otllasti oc}:rany zdraví zaměs,tnanců, požární ochrarry a ochrany živcfu*ro prcsffí zejm&ra v
xeinirr*aliz*r.í rrňk" počíupacovních úrazi a zamezení v_ádku havarij*íctt situa§i
{jvědcměním své odpově&ta$i zavlastní rdraví azáraví osffifiíeh mob na prxoviš§V,n*šet pri*cipy BSP a mhrarryr žP ac yzfuh& snašinri d*darr,ateli - §§zná§§tit je stmr*o pcti{ikml
v xfunei
sp*t*prim a vyffiav* plrlfuí rdictr pffi&ew i z jsjieh §ře§§lTuto politiku také sdělovat

ostahím
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kzajišEni zdmjů prc efekirrní řírcní kvality služ§b" yy§ái€ní b€ryeč&ý€h
g*žavifuú errvirrxrner&{lních do@ů činrwti finny

., kffinfuf př*§fušíŤý§e pnrrníth*oMeeea*r ffii
r ke siálérnu ú§Ii c ziep§€rrí sysémůříreníkvatity
ocknou fivofuik pmrodi
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&iryř* spgi*pfui t s ffigfui
spolďnosti

k

prmovní,ch@mínek a

be4lďns§íi pláce a oc&rany zátavispolu s

zaiffie§rqýi§i

eegíéFRMí v &sab*l

Vgdax František Chlum

Dne:1.1,2018

§chrxiúiL Radek Chium

Dne: 1-1,2ú18

Radek chlurn
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