POLITIKA KVALITY

Tatravagónka, a. s. sa zaväzuje získať si lojalitu zákazníkov prostredníctvom poskytovania výrobkov, služieb a spolupráce najvyššej kvality a s najvyššou hodnotou. Chceme
byť dominantným výrobcom podvozkov, pružným a uznávaným dodávateľom nákladných vagónov a významným subdodávateľom výrobkov pre osobnú prepravu. Aby sme
dosiahli tento výsledok:
1. Vynakladáme maximálne úsilie s cieľom predpovedať očakávania zákazníka. Sme si vedomí očakávaní, požiadaviek a pripomienok našich zákazníkov a sme pripravení ich plniť.
2. Výkonné vedenie akciovej spoločnosti sa zaväzuje spĺňať požiadavky a naďalej trvalo
zlepšovať efektívnosť zavedených systémov manažérstva kvality.
3. Udržiavame a neustále zlepšujeme účinnosť našich procesov, výrobkov a služieb s cieľom dodržiavať normy zavedeného systému riadenia kvality a legislatívne záväzné normy, ktoré požadujú konkrétne trhy a železničný priemysel. Nami vyvíjané a následne
vyrábané výrobky používané v železničnej doprave spĺňajú vysoké štandardy technickej
bezpečnosti v prevádzke.
4. Tvoríme princípy zamerané na procesy, ktoré sú základom pre zvýšenie účinnosti riadenia. Zlepšovanie procesov je spôsob, ako splniť a uspokojiť požiadavky našich zákazníkov, ako aj splniť očakávania akcionárov.
5. Staráme sa o vysoko motivovaný tím zamestnancov, ktorý dokáže zaručiť zákazníkom
najrýchlejšiu reakciu a výnimočnú kvalitu výrobkov a tiež venujeme maximálne úsilie na
predchádzanie výrobe prípadných nezhôd.
6. Prijímame rozhodnutia týkajúce sa riadenia kvality, ktoré vychádzajú z komplexných
a efektívnych analýz externých a interných informácií, každoročným prehodnocovaním
možných rizík a príležitostí a ktoré sú dopĺňané zavádzaním preventívnych a nápravných
opatrení.
7. S našimi dodávateľmi udržiavame transparentné vzťahy, ktoré sú dôležitou súčasťou korporatívnej kultúry. Riadime sa pravidlami, ktoré prinášajú vzájomné výhody.
8. Tatravagónka sa zaväzuje využívať také postupy BOZP, ktoré umožňujú našim zamestnancom pracovať bez zranení a ochorení.
9. Zabezpečujeme, aby boli manažéri aj ostatní zamestnanci oboznámení s postupmi, ktorých cieľom je predchádzanie pracovným úrazom a chorobám z povolania.
10. Zavedený systém riadenia BOZP, ktorý zabezpečuje neustále zlepšovanie prostredníctvom posudzovania rizík a ohlasovania pracovných výkonov.
11. Vykonávame naše činnosti spôsobom, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom recyklácie, konzervácie zdrojov, ochrany
pred znečistením, vývoja výrobkov a propagácie environmentálnej zodpovednosti medzi našimi zamestnancami.

Politika ochrany životného prostredia

Tatravagónka sa zaväzuje konať zodpovedným spôsobom s ohľadom na životné prostredie. Aby sme dosiahli tento výsledok:
1. Ochranu životného prostredia považujeme za kľúčovú hodnotu spoločnosti.
2. Zabezpečujeme to, že naše výrobky, činnosti a služby sú v súlade s príslušnou environmentálnou legislatívou a nariadeniami.
3. Vykonávame naše činnosti spôsobom, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom recyklácie, konzervácie zdrojov a propagácie
environmentálnej zodpovednosti medzi našimi zamestnancami.
4. Pravidelným preskúmavaním zavedeného systému environmentálneho manažérstva zabezpečujeme trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti.
5. Všetky inovácie, výskum a vývoj musia rešpektovať ochranu životného prostredia a brať
do úvahy dopad účinku výrobkov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.
6. Udržiavame a neustále zlepšujeme naše systémy riadenia ochrany životného prostredia,
aby boli v súlade s prísnejšími požiadavkami, ktoré požadujú konkrétne trhové a miestne
nariadenia.
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7. Pravidelne monitorujeme a hodnotíme environmentálnu výkonnosť, environmentálne ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania.
8. Podporujeme hospodársky rozvoj a zároveň sa zaväzujeme chrániť životné prostredie.
9. Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi,
požiadavkami normy EN ISO 14001:2015 a ostatnými požiadavkami, ktoré sa zaväzujeme plniť.
10. Preventívne predchádzame znečisťovaniu ovzdušia, vody, pôdy a nadmernému vytváraniu odpadov, pri zavádzaní nových technológií posudzujeme možné vplyvy a riziká na
životné prostredie.
11. Sústavne zlepšujeme hospodárenie s energiami prostredníctvom podporovania nákupu
energeticky účinných výrobkov a služieb a zefektívnenia prevádzkových činností.
12. Zodpovedne riadime používanie nebezpečných materiálov v spojitosti s našimi činnosťami, výrobkami a službami.
13. Neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov zvyšujeme a prehlbujeme ich environmentálne povedomie a kvalitu nimi vykonávaných činností, a tým zabezpečujeme trvalé zlepšovanie úrovne ochrany životného prostredia.

Politika BOZP

Riešeniu problematiky zaistenia BOZP venuje vrcholové vedenie Tatravagónky dlhodobo vysokú pozornosť a považuje za svoj strategický zámer trvale zlepšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Základným prostriedkom k trvalému zlepšovaniu bezpečnosti ochrany zdravia je aktívna politika BOZP zameraná nielen na vlastnú
činnosť a zamestnanca a.s., ale rovnako na dodávateľov, spolupracujúce firmy a ďalšie strany podieľajúce sa na činnosti spoločnosti. Vedenie spoločnosti Tatravagónka
sa vo vzťahu k BOZP zaväzuje:
1. Zabezpečovať bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
2. Plniť všetky právne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na systém manažérstva BOZP.
3. Eliminovať nebezpečenstvá a znižovať riziká BOZP.
4. Sústavne zlepšovať zavedený systém manažérstva BOZP.
5. Zaisťovať BOZP ako vec verejného záujmu a neoddeliteľnú súčasť sociálnej starostlivosti o zamestnancov.
6. Konzultovať a spolupracovať so zamestnancami a zástupcami zamestnancov všetky
otázky týkajúce sa BOZP a systému manažérstva BOZP.
7. Stanovujeme si ciele BOZP a činnosti na ich plnenie, ktoré pravidelne preskúmavame.
8. Vyvíjame úsilie udržiavať a zlepšovať BOZP implementovaním efektívnej prevencie a
zvyšovaním povedomia u našich zamestnancov, u zamestnancov pracujúcich v mene
našej spoločnosti, ako aj u našich dodávateľov a partnerov.
9. Uplatňujeme bezpečnostné hľadiská už pri navrhovaní interných postupov, uplatňujeme a sústavne rozvíjame preventívne opatrenia na našich pracoviskách v sídle spoločnosti.
10. Snažíme sa zvyšovať povedomie tak, aby každý človek pochopil a bol si vedomý, že
svojím konaním a postojmi je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť a potenciálne aj za
bezpečnosť svojich kolegov.
11. Na základe zistení pravidelných monitoringov zabezpečujeme rýchlu nápravu zistených nedostatkov.
12. Našu politiku BOZP udržiavame podľa požiadaviek normy ISO 45001 a vedieme príslušné záznamy a dokumentáciu o zavedení, udržiavaní a zlepšovaní nášho systému
manažérstva BOZP.
13. Vykonávame kontrolné aktivity a pravidelne kontrolujeme funkčnosť a efektívnosť nášho systému manažérstva BOZP tak, aby sme zabezpečili jeho neustále zlepšovanie.
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