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Integrovaná politika kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poslání Green Gas DPB, a.s.

Prvotním účelem společnosti jsou již od roku 1960 služby související se zajišťováním důlního průzkumu a bezpečností, které byly
postupně rozšiřovány o aktivity související se zahlazováním následků hornické činnosti na povrchu, s dodávkami vrtných prací,
geologického vyhodnocování a inženýrských služeb v oboru geomechaniky, geofyziky, větrání, degazacc, hydrogeologie a
odvodňování, výpočtu zásob a piynové prevence. Současné hlavní aktivity souvisejí s těžbou a distribuci karbonského zemního plynu
a zejména s těžbou, disiríbucí, prodejem a zpracování důlního plynu zvlastních zdrojů, a z uzavřených i činných dolů OKR pm
potřeby výroby elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách.
Společnost Green Gas DPB, a.s. je v současné době součástí nadnárodní společnosti Green Gas International B.V.

Vize Green Gas DPB, a.s.

Chceme provádět jedinečné aktivity spojené s využíváním plynu a další související specializované činnosti pro podporu ekologie a
bezpečnosti životního prostředí.
Záměrem společnosti je usilovat () minimalizaci nežádoucích emisí metanu (CH4), s cílem zajištění lepšího životního prostředí pro
všechny. Cestu k nadprůměmostí, upevňování pozice a dobrého jména společností, spatřujeme v plném a kvalitním uspokojování
požadavků zákazníků, v ochraně životního prostředí a v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI K POLITICE IMS
Vedení společnosti prohlašuje, že si je vědoma své společenské odpovědnosti, nezbytnosti šetrného a odpovědného přístupu
k životnímu prostředí, zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí při realizaci svých služeb. Svou
odpovědnost hodlá naplňovax také v oblasti komunikace, ve vztazích s partnery a zaměstnanci a místními komunitami. Proto zavedlo
a rozvíjí integrovaný systém managementu dle ČSN EN ISO 9 001, ČSN EN ISO 14 001 a ČSN ISO 45 001.
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POLITIKA IMS '

Při prosazování politiky IMS se hlásíme k těmto principům:
: Poziúvním přístupem podporovat neustálé uvědomělé zvyšování péče o životní prostředí, BOZP a kvalitu ve všech oblastech našich
činností.

. Uspokojování potřeb zźkaznikń při dndržování všech prámich předpisů a ostatnich požadavků, které se vztahují
k environmentálním aspektům, ochraně životního prostředí & bezpečnostním rizikům, což je hlavnim motivem naší politiky IMS.

. Zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek týkajících se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví zaměstnanců

. Prosazování a prohlubování obecného povědomí zaměstnanců společnosti o politice IMS, cílech kvality, cílech a cílových
hodnotách EMS & cílech BOZP, cožje základním nástrojem naší politiky IMS.

. Kvalitu a odbornost zaměstnanců považujeme za základ pro dosahování našich cílů a kvality produktů.

Pro dosažení bezpečného a zdraví nepoškozujicího pracovního prostředí a ochrany životního prostředí budeme
zejména:
. Systematicky vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a depady, usilovat o jejich snižování a odstraňovat nebezpečí.
. Uplatňovat bezpečné pracovní postupy, používat stroje a zařízení s vysokou mírou ochrany zdraví zaměstnanců, majetku společnosti
a životního prostředí.

. Vyźadovat od obchodních partnerů zodpovědný přístup k bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

. Podporovat a motivovat zaměstnance k zajišťování BOZP na jednotlivých pracovištích.

. Komunikovat se zaměstnanci, veřejnosti, s orgány státní správy, s mimovládními organizacemi a vzdćlźvacimi institucemi ve
vztahu k ochraně životního prostředí a BOZP.

- Zvyšovat povědomí spoluodpovědností zaměstnanců, založené na otevřené komunikaci v nedískriminujícim prostředí s jasně
vymezenými pravidly prostřednictvím vzdělávání a rozvojem kvałifikace a odborné způsobilosti .

- Vést zaměstnance k úsporám přírodních zdrojů, k ochraně životního prostředí včetně prevence znečištění životního prostředí &
neustálého zlepšování pro zvýšení environmentální výkonnosti.

Cl
g. Karel Lanza ůrfer

př stavitel vedení pro IMS
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