Příručka integrovaného systému managementu

Příloha č. 4

POLITIKA
INTEGROVANÉHO
SYSTÉMU MANAGEMENTU
1. Vedení společnosti vyhlašuje politiku INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ kvality,
environmentu a BOZP jako jednu z nejdůležitějších cest k vybudování efektivní
a prosperující firmy s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu.
2. Podnikatelský záměr společnosti je založen na filozofii poskytování komplexní
nabídky výrobků a služeb nejširšímu okruhu zákazníků v oblasti realizace staveb,
včetně prací a dodávek hlavní stavební výroby.
3. Systém řízení kvality, environmentu a BOZP, tvořící nedílnou součást řízení firmy,
je zaměřen na všechny úseky a odborné činnosti firmy.
4. Společnost se zavazuje k soustavné prevenci před vznikem úrazů a poškozením
zdraví při práci, k neustálému zlepšování systému BOZP a respektování požadavků
právních předpisů, které se činnost společnosti vztahují .
5. Každý zaměstnanec firmy na jakékoliv úrovni plně odpovídá za svou práci
a vykonává ji tak, aby byly dodrženy stanovené požadavky, předpisy a normy,
s dosažením co nejnižších vlastních nákladů a maximální eliminací dopadů
na životní prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6. Vedení firmy očekává od zaměstnanců aktivní přístup a podněty ke zlepšování
průběhu veškerých činností, užitných vlastností výrobků, kvality služeb
a zvyšování efektivnosti řízení.
7. Pro plnění těchto zásad poskytuje firmy svým zaměstnancům potřebné prostředky
a pracovní podmínky, umožňuje dosažení potřebné kvalifikace a její průběžné
zvyšování.
8. Postupné zapojení našich subdodavatelů do firmou stanovené a budované
integrované politiky umožňuje převzít plnou odpovědnost za dodržování
požadavků zákazníka na kvalitu, bezpečnost a nezávadnost výrobků a služeb.
9. Certifikovaným integrovaným systémem managementu podle norem ČSN EN ISO
9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 chce firma zvýšit
důvěru zákazníka ke svým výrobkům a službám.
10. Pro soustavné zlepšování systému řízení kvality, environmentu a BOZP vedení
společnosti každoročně přijímá a vyhodnocuje konkrétní cíle kvality, cíle
a programy environmentu a BOZP .
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