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Politika kvality, environmentálna a energetická politika
U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčším plne integrovaným výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Strednej
Európe. Spoločnosť vyrába široký sortiment výrobkov: za tepla a studena valcované zvitky, plechy a pásky, pozinkované,
lakoplastované a obalové plechy, plechy pre elektrotechnický priemysel, rúry a radiátory, s cieľom neustáleho zvyšovania
spokojnosti zákazníkov.
Zámerom United States Steel
Corporation je vyznačovať sa ako
líder
v priemysle
budovaním
hodnôt, byť svetovo konkurencieschopný poskytovaním nákladovo
efektívnych kvalitných výrobkov
a služieb. Aby sme to dosiahli,
musíme:
dať bezpečnosti
najvyššiu prioritu pri plnení úloh;
kontinuálne zlepšovať
postupy a produkty tak, aby
vyhovovali systému manažérstva
kvality;
zmocniť
zamestnancov, aby konali pohotovo
a niesli zodpovednosť, využívajúc
školenia, nástroje, metódy, techniky
a motiváciu; a
presadzovať efektivitu a účinnosť
prostredníctvom plánovaných
hodnotení za pomoci metricsov
a cieľov kvality v súlade
s princípmi podnikania našej
spoločnosti: bezpečnosť, kvalita,
etika, diverzita, súlad so životným
prostredím, služby zákazníkom,
produktivita a ziskovosť.

Plne si uvedomujeme
svoju
zodpovednosť za ochranu a tvorbu
životného prostredia, kvalita ktorého
priamo, či nepriamo ovplyvňuje
kvalitu
života
súčasnej,
ale
i budúcich generácií. V súlade so
strategickým zámerom spoločnosti
a v zmysle kontinuálneho zlepšovania
všetkých činností sa zaväzujeme:
Udržiavať a rozvíjať systém
environmentálneho manažérstva
založený na požiadavkách normy
ISO 14001 so zohľadnením
platných environmentálnych
právnych požiadaviek SR, EÚ
a iných environmentálnych
požiadaviek prijatých
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Aktívnou prevenciou
a kontinuálnym zlepšovaním
procesov minimalizovať
nepriaznivé dopady výrobných
činností, služieb a produktov
na životné a pracovné prostredie.
Zohľadňovať environmentálne
aspekty pri nákupe vstupných
surovín, materiálov, energií
a služieb a tiež pri implementovaní
nových procesov a technológií.
Zvyšovať environmentálne
povedomie všetkých
zamestnancov.
.

Plne si uvedomujeme svoju zodpovednosť za zlepšenie hospodárenia
s energiou, s cieľom znižovania
energetickej
náročnosti
výroby
a emisií
skleníkových
plynov.
V súlade so strategickým zámerom
spoločnosti a v zmysle kontinuálneho
zlepšovania všetkých činností sa
zaväzujeme:
Udržiavať a rozvíjať systém
energetického manažérstva
v súlade s požiadavkami normy
ISO 50001, so zohľadnením
všeobecne záväzných právnych
predpisov SR, EÚ a iných
požiadaviek prijatých
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Prijímať a presadzovať opatrenia,
ktoré ponúkajú najväčšie možnosti
úspor energie.
Podporovať nákup energeticky
účinných výrobkov, zariadení,
technológií a služieb pre
zlepšovanie hospodárenia
s energiou.
Zabezpečiť dostupnosť informácií
a potrebných zdrojov na
dosiahnutie zámerov a cieľov
v oblasti energetického
manažérstva.
Zvyšovať povedomie všetkých
zamestnancov v oblasti
hospodárenia s energiou.

Vrcholový manažment zaväzuje všetkých svojich zamestnancov i zamestnancov externých firiem, pôsobiacich na území
U. S. Steel Košice, s.r.o. k napĺňaniu uvedených zámerov a očakáva ich plnú angažovanosť.
Košice, 6.2.2014
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