POLITIKA IMS
Politika IMS je vyjádřena těmito záměry vrcholového vedení organizace:
Vedení organizace Special Service International spol. s r.o., SSI Solutions s.r.o., SSI Cleaning s.r.o.,
Special Service International Energy a.s. (dále jen „SSI Group“) si je vědomo, že pro rychlé a kvalitní
uspokojování potřeb zákazníků, pro trvalé zvyšování výkonnosti celého systému řízení SSI Group je
mimo jiné potřeba řídit systémy IMS za účelem jejich pozitivního vývoj.
Cílem SSI Group v oblasti IMS je snaha o trvalé zvyšování kvality služeb, ochrany životního prostředí,
bezpečnost a ochrana zdraví osob a snižování rizika poškození zdraví vlastních zaměstnanců a ostatních
osob při všech činnostech a proto bude trvale usilovat o následující cíle:
• seznámit zaměstnance s dokumentací IMS,
• úrazovost udržet minimálně na úrovni minulého roku,
• spolupracovat s klienty na vytváření vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance na jejich
pracovištích,
• standardizovat postupy pro přidělování OOPP v rámci celé skupiny SSI Group,
• snížit fluktuaci zaměstnanců skupiny SSI Group o 2,5% oproti minulému roku,
• zefektivnit systém evidence školení (kvalifikace) zaměstnanců skupiny SSI Group oproti současnému
stavu o 50%,
• útvar energetiky získá 5 nových zakázek do konce roku 2019,
• analyzovat současný stav odpadového hospodářství,
• identifikovat objekty, na kterých dochází k manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
Plnění politiky IMS je povinností každého zaměstnance napříč celou skupinou SSI Group. Informováním
zaměstnanců je prohlubováno jejich povědomí a vztah k péči o kvalitu poskytovaných služeb, dobré
jméno SSI Group a jejich povědomí a vztah k péči o BOZP a životní prostředí.
Vedoucí pracovníci SSI Group jsou si vědomí, že uvedené závazky může SSI Group plnit a své cíle
dosahovat pouze tehdy, pokud půjdou sami svým chováním a jednáním příkladem. Plnění vytyčených
cílů této politiky se bude sledovat a hodnotit vrcholovým vedením skupiny SSI Group.
K dosažení svých cílů bude vedení identifikovat a poskytovat potřebné zdroje.
SSI Group se zavazuje plnit a plní všechny závazné právní a jiné příslušné požadavky.
Rozsah politiky je dán jak v rámci sídel členů skupiny SSI Group, tak i na všech objektech klienta, kde
zaměstnanci skupiny SSI Group působí.
Politika IMS je v souladu s hodnotami a záměry SSI Group a doplňuje se s ostatními politikami skupiny.
Tato politika se dnem podpisu jednatelů stává závaznou pro všechny pracovníky skupiny SSI Group.
Od toho dne také platí povinnost dávat ji vhodným způsobem ve všeobecnou známost.
Realizace této politiky je cílem všech zaměstnanců skupiny SSI Group, našich dodavatelů a zákazníků.
V Praze dne 1.9.2018
Za vedení skupiny SSI Group:

