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Výtisk číslo:

Věc: Vyhlášení politiky společnosti

Na základě rozvoje integrovaného systému řízení společnosti dle souboru norem ČSN
EN ISO řady 9000 a ČSN EN ISO řady 14000
vyhlašuji
Politiku společnosti pro kvalitu a životní prostředí
Základní orientace společnosti:
- rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality a péče o životní prostředí, který bude zajišťovat trvalou jakost produkce ochranu životního prostředí a tím se
stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit
jistoty nejen pro zákazníka a veřejnost, ale i pro zaměstnance společnosti,
- stát se vyhledávaným partnerem v oblastech dodávek kovových dílů, zpracovaných technologií rotačního svařování třením
Angažovanost vedení:
- vedení firmy se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000 a ČSN EN
ISO řady 14000, tj.s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech
procesů ovlivňujících jakost a životní prostředí v celé společnosti a v prostředí ve kterém
společnost působí
- vedení společnosti je odpovědné za kvalitu dodávaných výrobků, ochranu životního prostředí a vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj integrovaného systému společnosti¨
- vedení společnosti bude důsledně uplatňovat svědomité plnění úkolů od všech zaměstnanců i subdodavatelů
- plnit požadavky legislativy platné pro činnost společnosti, včetně oblasti životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
Angažovanost zaměstnanců:
- zabezpečování jakosti našich dodávek prací a služeb je úkolem všech zaměstnanců, kteří
řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující kvalitu
- využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí,
- informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti
naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat
ve veřejných prostorách firmy,
- pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti,

Vztah k zákazníkům:
- hlavním cílem je maximální uspokojování zákazníků dodávkami výrobků, které svou vysokou úrovní splní, nebo předčí jejich požadavky
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Vztah k dodavatelům:
- významnou spoluúčast na tvorbě kvalitních dodávek výrobků mají naši subdodavatelé,
proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich
realizaci a vyžadujeme od nich vysokou péči o životní prostředí,
- prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů,
Vztah k vlastním zaměstnancům:
- vedení firmy bude poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky společnosti,
- vedení firmy zajistí všem zaměstnancům potřebné vybavení a podmínky ke splnění politiky společnosti.

-

Základní orientací společnosti v oblast péče o životní prostředí je:
stálá šetrnost k zeleni a čistotě vod,
udržování pořádku na pracovištích a každodenní úklid, minimalizace rušivých vlivů na
okolí,
trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů
a emisí,
trvale spolupracovat s obcí v níž realizuje společnost svou činnost.

Tímto rozhodnutím se ruší platnost rozhodnutí ředitele společnosti R-01/2007 z 25.1.2007.
Dne: 25.1.2010
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