
POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO 
SYSTÉMU KOSIT A.S.

KOSIT a.s. je progresívna a inovatívna spoločnosť 
poskytujúca široké portfólio služieb v oblasti odpadového 
hospodárstva, pre verejný aj súkromný sektor, v rámci 
ekosystému nevyhnutnými pre občana i organizácie 
a s prioritným akcentom na ochranu zdravia človeka 
a jeho prostredia. Cieľom je vytvorenie rovnováhy medzi 
činnosťou človeka a kvalitou životného prostredia pri 
materiálovom a energetickom zhodnotení odpadu.

KOSIT a.s., jeho akcionári a manažment na všetkých 
úrovniach v rámci svojich strategických podnikateľských 
aktivít zastrešenými pod pojmom „SLUŽBY 
A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“ sa 
zaväzuje neustále rozvíjať efektívnosť integrovaného 
manažérskeho systému podľa požiadaviek noriem ISO 9 001, 
ISO 14 001 a ISO 45 001.

Strategickým atribútom KOSIT a.s. ako aj všetkých jej 
dcérskych spoločností je poskytovanie nadštandardných, 
konkurencieschopných a kvalitných služieb zákazníkom, 
týkajúcich sa ochrany životného prostredia, zdravia 
zamestnancov a občanov v oblasti nakladania s odpadmi 
a súvisiacich služieb:

	• spoločnosť pri svojej činnosti dôsledne riadi neustále 
zlepšovanie procesov nakladania s odpadmi, pripravuje 
a uvádza do praxe legislatívne zmeny a programy 
prevencie a znižovania znečisťovania zložiek životného 
prostredia,

	• spoločnosť vytvára taký stupeň ochrany práce, ktorý 
minimalizuje riziko zranenia alebo dlhodobé ochorenia 
a kontinuálne zlepšuje manažment a výkonnosť BOZP,

	• spoločnosť sa zaväzuje k dodržiavaniu povinných 
požiadaviek v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP, 
k sledovaniu a aplikovaniu aktuálnych trendov v oblasti 
nakladania s odpadmi a ochrane ostatných zložiek 
životného prostredia a BOZP,

	• spoločnosť neustálym zlepšovaním, riadením, 
komunikovaním, monitorovaním, analyzovaním 
a vyhodnocovaním svojich procesov, interných 
a externých súvislostí, rizík a príležitostí znižuje negatívne 
vplyvy na kvalitu, životné prostredie a BOZP,

	• integrovaný manažérsky systém je zdokumentovaný, 
implementovaný, udržiavaný a neustále zlepšovaný 
v zmysle noriem ISO 9 001, ISO 14 001 a ISO 45 001,

	• spoločnosť sa zaväzuje prístupným spôsobom 
oboznamovať všetkých svojich zamestnancov  
so záväzkami a cieľmi vyplývajúcimi z implementácie 
IMS v organizácii,

	• spoločnosť neustálym odborným vzdelávaním, 
komunikáciou a zlepšovaním pracovných podmienok 
zamestnancov zvyšuje povedomie v oblasti kvality, 
ochrany životného prostredia a BOZP,

	• spoločnosť buduje a skvalitňuje vzťahy so všetkými 
zainteresovanými stranami na základe obojstrannej 
dôvery a informovanosti,

	• neoddeliteľnou súčasťou vízie organizácie je vytvorenie 
a udržanie pozitívnej identity organizácie v oblasti 
ochrany životného prostredia vplývaním na svoje okolie 
na základe objektívnych informácií o spoločnosti,

	• spoločnosť zaviedla a starostlivo sleduje dodržiavanie 
etických princípov, pravidiel kódexu pri nákupe 
a vzťahoch s dodávateľmi, politiky o nekalých praktikách 
ako aj ochrany osobných údajov (GDPR).

Vypracovanie politiky integrovaného manažérskeho 
systému do konkrétnych cieľov kvality, ochrany životného 
prostredia a BOZP je úlohou manažmentu jednotlivých 
organizačných zložiek spoločnosti pri aktívnej účasti všetkých 
zamestnancov.
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