VEREJNÉ PREHLÁSENIE (FSC®)
PRP, s.r.o. Tomášovce rešpektuje politiku pre združovanie organizácií s FSC (FSC-POL-01-00) a prehlasuje, že
nebude vedome nakupovať a predávať drevnú hmotu neznámeho pôvodu a drevnú hmotu pochádzajúcu
z oblastí kde dochádza k:
a) Nezákonnej ťažbe dreva alebo obchodu s nelegálnym drevom alebo lesnými produktmi
b) Porušovaniu tradičných a ľudských práv v lesnom hospodárstve
c) Ničeniu vysokých ochranárskych hodnôt v lesnom hospodárstve
d) Významnej premene lesov na plantáže alebo na nelesné využitie
e) Zavádzaniu geneticky modifikovaných organizmov do lesníckej prevádzky
f) Porušovaniu ktoréhokoľvek zo základných dohovorov ILO1
1

Ako je definované v Deklarácii ILO o základných princípoch a právach pri práci

PRP, s.r.o. Tomášovce sa zaväzuje:
-

dodržiavať a napĺňať požiadavky BOZP v zmysle platnej legislatívy SR a EU
dodržiavať základné pracovné požiadavky FSC
že podporí, poskytnutím relevantnej dokumentácie, overenie transakcií s FSC certifikovaným
materiálom podľa požiadaviek certifikačnej organizácie a Assurance Services International (ASI)
******

VEREJNÉ PREHLÁSENIE (PEFCTM)
PRP, s.r.o. Tomášovce vyhlasuje, že:
-

podporuje PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a požaduje od svojich
dodávateľov, aby hospodárili v lesoch podľa princípov a kritérií trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov.
Spoločnosť sa zaväzuje pracovať v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy pre spotrebiteľský
reťazec TD SFCS 1004:2020.
Potenciálne ohrozenie bezpečnosti pri práci v rámci aktivít spoločnosti pre zamestnancov, verejnosť a
životné prostredie sú hodnotené v zmysle zefektívnenia pracovného procesu a implementácie kontroly
a opráv.
Komunikácia z verejnosťou a inými záujmovými skupinami je pravdivá a jednoznačná bez
modifikovania informácií o životnom prostredí, hygiene a bezpečnosti pri práci.
že v zmysle zákona 365/2004 Z.z. v aktuálnom platnom znení plne podporuje dodržiavanie zásady
rovnakého zaobchádzania, ktoré spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského
vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia,
veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo
iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z
dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej v pracovno-právnych alebo obchodných
vzťahoch alebo aktivitách.
******

