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KN yra tarptautinė SGD ir naftos terminalų savininkė ir operatorė. Rinkai teikiame sukauptas SGD ir naftos
terminalų eksploatavimo ir vystymo žinias, o savo veikla jungiame energetikos rinkas. Tokiu būdu suteikiame savo
klientams galimybę tiekti ir prekiauti energetiniais ištekliais visame pasaulyje.
Siekdami, kad mūsų paslaugos būtų patikimos ir kokybiškos, veiklą grindžiame pažangia valdymo praktika ir
atvirumo, sąžiningumo bei socialinės atsakomybės principais. Skatiname nuolatinį darbuotojų tobulėjimą,
užtikriname deramą informacijos ir kibernetinį saugumą, ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai ir saugiai
darbo aplinkai. Darbuotojų sveikatos ir saugos, kokybės užtikrinimo ir klientų pasitenkinimo nuolatinis didinimas,
bei poveikio aplinkai mažinimas yra mūsų veiklos prioritetai.
Darbuotojų sveikata ir sauga, nuolat didėjantis kokybės užtikrinimas ir klientų pasitenkinimas bei poveikio aplinkai
mažinimas yra mūsų svarbiausi prioritetai.
Atsižvelgdami ir vertindami suinteresuotųjų šalių poreikius, savo veikloje laikomės visų KN veiklai taikomų
reguliacinių, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinių bei kitų reikalavimų ir prisiimamų
įsipareigojimų, tarptautinių standartų ir gerųjų rinkos praktikų, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018
standartų reikalavimų. Siekiame nuolat gerinti kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų sveikatos ir saugos
vadybos sistemos tinkamumą, adekvatumą ir rezultatyvumą. Kartu įsipareigojame:
•
-

Klientams:
Siekti ilgalaikio klientų pasitikėjimo ir lojalumo, užtikrinant jiems patikimą aukštą mūsų teikiamų paslaugų
kokybę, atitinkančią keliamus reikalavimus ir teisės aktus.

•
-

Darbuotojams:
Siekti saugios ir sveikos darbo aplinkos tiesiogiai dirbantiems KN ir teikiantiems paslaugas KN. Mūsų tikslas
– sukurti aplinką, kur su darbuotojo sveikata ir sauga susijusios rizikos yra kontroliuojamos, siekiant išvengti
traumų, nelaimingų atsitikimų ir profesinių sveikatos sutrikimų bei nustatyti, įvertinti ir kontroliuoti rizikas,
kurios kyla dėl nesaugių sąlygų, profesinių traumų ir ligų, susijusių su darbo procesais ar darbo aplinka.

-

Ugdyti darbuotojus taip, kad kiekvienas KN komandos narys suprastų savo vaidmenį mažinant neigiamą
poveikį aplinkai ir kiekvieno darbuotojo didžiausia vertybe taptų savo paties bei kitų sauga ir sveikata.

-

Skatinti atvirą bendravimą ir darbuotojų dalyvavimą, užmegzti atvirus dialogus, kad galėtume konsultuotis
su darbuotojais ir visomis susijusiomis šalimis dėl vadybos sistemos tobulinimo ir optimizavimo galimybių.

•
-

Aplinkai:
Saugoti aplinką ir siekti aplinkos apsaugos tvarumo, racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius ir energetinius
išteklius bei vykdyti efektyvią taršos, atliekų susidarymo bei nenumatytų pavojingų situacijų prevenciją,
siekti jų mažinimo.

-

Savo veiklą planuoti ir darbus vykdyti vertinant galimas rizikas, diegiant ir naudojant aplinką tausojančias
ir pažangias technologijas bei darbo metodus.

KN vadovybė įsipareigoja vykdyti šią politiką, skirti reikiamus išteklius, būtinus Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų
sveikatos ir saugos politikos ir jos pagrindu nustatytiems tikslams įgyvendinti.
Laikome, kad kiekvieno KN darbuotojo pareiga – laikytis kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir
sveikatos vadybos sistemos standartų reikalavimų.
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