Politika IMS organizace
Vizí majitele organizace je provádět práce v oblasti zámečnictví a úložných systémů na
profesionální úrovni,zavádět nové technologie,vytvářet profesionální tým pracovníků a růst
stability organizace.Aktivně komunikovat s dodavateli a zákazníkem a vyrábět produkty
v dokonalé jakosti.Současně s touto snahou řadí i zodpovědný přístup k tvorbě a ochraně
životního prostředí mezi své hlavní priority.
V návaznosti na vizi vyhlašuje majitel organizace tuto politiku IMS.
Zákazník
-neustálé zlepšování a trvalé dosahování vysokého stupně kvality a šetrnosti k životnímu
prostředí našich služeb a produktů zodpovědným přístupem všech zaměstnanců
-zvyšovat spokojenost našich zákazníků a stavět je na 1.místo
-dosažení,aby se organizace stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem
-vyrábět a dodávat výrobky,které svou kvalitou a funkčností osloví naše zákazníky a při
jejich výrobě budou použity technologie šetrné k životnímu prostředí a zaměstnancům
Zaměstnanec
-zafixování návyků souvisejících s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005
-zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců
-podpora výchovy,školení a výcviku zaměstnanců,aby byli schopni řešit na ně kladené
požadavky,hlavně v oblasti environmentálních dopadů jejich činnosti
-zlepšování pracovního prostředí a udržování pořádku na pracovišti
Vlastník
-snižování provozních nákladů
-zkvalitnění výroby
-vytvářet pozitivní firemní kulturu založenou na kvalifikovaných,motivovaných a
loajálních zaměstnancích
-spolupracovat se zaměstnanci při stanovování cílů IMS a při tom vycházet se zvyšování
kvality prací,omezení znečišťování prostředí a dodržování BOZP
-zlepšovat technické a materiální vybavení organizace
-zaměstnancům poskytovat nadstandardní sociální podmínky
-v oblasti soudržnosti,vzdělávání a informovanosti kolektivu organizovat společenské
akce,společné dovolené zaměstnanců,návštěvy kulturních akcí,výstav,seminářů a exkursí
Dodavatel
-hledat nové,výhodnější subdodavatele materiálu
-spolupracovat s dodavateli,kteří využívají ekologicky šetrné výrobky
-vyžadovat od dodavatelů atesty,prohlášení o shodě na dané výrobky,a certifikáty
-postupné vytvoření ustálené skupiny dodavatelů s dlouhodobou spoluprací

Organizace
Otevřený přístup-umožnit přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o
environmentálních aspektech,dopadech a profilu organizace
- podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci,dodavateli,zákazníky a
spolupracovat s orgány státní správy,krajskými úřady a zájmovými skupinami.
Legislativa
-plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a ostatní
požadavky,kterým organizace podléhá
-dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci
-pravidelně provádět hodnocení souladu právních a jiných požadavků
Vstupní materiály
-postupně snižovat spotřebu energií a surovin na základě vědeckých
a technických poznatků,zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, skladování ,zpracování
a likvidaci obalů
-přednostně používat nové,ekologicky šetrné materiály a služby
Technologie a provoz
-dbát o řádnou údržbu mechanismů a zařízení a přednostně používat ekologicky šetrné
technologie
-zabezpečit provoz na staveništích s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí
především v oblastech vod,půdy,ovzduší,radiace,hluku,prašnosti,exhalací,vibrací a
stavebního odpadu
-vhodně skladovat nebezpečné odpady a dbát na jejich včasnou a vhodnou likvidaci
Odpovědnost
-majitel bude v rámci environmentální politiky stanovovat a pravidelně přezkoumávat
environmentální cíle,cílové hodnoty a progmy
Ochrana zdraví a bezpečnost
-používat pouze materiály a výrobky,které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného
používání
-dbát o ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu vnějších subjektů souvisejících
s prostředím,ve které organizace vykonává svoji činnost
Vzdělávání zaměstnanců
-vzdělávat,cvičit a motivovat zaměstnance na všech vstupních řízení a informovat je o
environmentálních dopadech jejich práce
-předávat environmentální zkušenosti uvnitř organizace a mezi dodavatele a spolupracující
organizace
Prevence a zlepšování
-neustálé zdokonalování v rámci environmentálních programů a environmentálního profilu
organizace v souladu s úrovní technického poznání tak,aby se zabránilo nevratnému
poškození životního prostředí

