Politika integrovaného systému řízení

Společnost Strojírny Sviadnov s.r.o. si stanovuje tuto politiku integrovaného systému řízení:

Historie firmy, psaná ruku v ruce jejími vlastníky, zaměstnanci i nejširším okruhem zákazníků a
spolupracovníků, je dnes již velmi pestrá, neboť do obchodního rejstříku Krajského obchodního
soudu v Ostravě byla tato společnost s ručením omezeným zapsána již v září roku 2000.
Firma Strojírny Sviadnov s.r.o. stabilizovaná a dynamicky se rozšiřující firma nejen s narůstajícím obchodním obratem, ale i výrobními kapacitami a možnostmi.
V současné době má společnost výrobní provozovny v sídle společnosti ve Sviadnově a v Lískovci u
Frýdku-Místku.

V rámci udržení principů systému řízení kvality se snažíme:
1. Klademe velký důraz na komunikaci se zákazníky, nasloucháme jim, reagujeme na jejich
připomínky. Našim cílem jsou spokojení zákazníci.
2. Strojírny Sviadnov s.r.o. je zaměřena na dlouhodobé, cílevědomé a trvalé zvyšování efektivnosti realizovaných procesů a kvality poskytovaných služeb. Do tohoto procesu jsou zapojeni i dodavatelé kooperačních služeb i externí partneři.

Environmentální aktivity:
1. Trvale dodržovat všechny platné legislativní požadavky pro ochranu životního prostředí.
2. Pečovat o životní prostředí při všech činnostech společnosti, a to prevencí a neustálým
zlepšováním podmínek pro dodržování ochrany životního prostředí.
3. Snižovat negativní vlivy činnosti na životní prostředí.
4. Neustálým vzděláváním a motivováním zaměstnanců zvyšovat a prohlubovat jejich znalosti v péči o životní prostředí.
5. Poskytovat veřejnosti, obchodním partnerům a jiným zájemcům zásady environmentální
politiky a informace o jejím naplňování.
6. Aktivně zapojovat své obchodní partnery do procesu ochrany životního prostředí a vyžadovat od nich, v případě jejich součinnosti se Strojírny Sviadnov s.r.o., plnění všech platných legislativních požadavků stanovených pro ochranu životního prostředí.

Tento dokument je majetkem společnosti Strojírny Sviadnov s.r.o. a je určen pouze pro vnitřní potřebu
společnosti. Rozmnožování a jeho předávání mimo společnost je možné pouze se souhlasem jednatele.
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Dále se společnost v rámci této politiky zavazuje k těmto aktivitám z pohledu BOZP:
1. Dosahovat shody s právními, legislativními předpisy a jinými požadavky na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci (BOZP) a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.
2. Zaměřit se na principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech firemních procesů v oblasti BOZP.
3. Zajistit neustálé zlepšování efektivnosti systému řízení v oblasti BOZP.
4. Soustavně a kvalifikovaně vyhledávat, hodnotit a minimalizovat možná rizika, a následně o
nich informovat zaměstnance a zainteresované strany.
5. Zahrnovat do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všechny subjekty, se
kterými společnost spolupracuje, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, partnerů a veřejnosti.
6. Zajistit dobré a bezpečné pracovní prostředí a podmínky a tím zvyšovat spokojenost zaměstnanců i zainteresovaných stran.
7. Podporovat a motivovat všechny zaměstnance i zainteresované strany k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace.

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti Strojírny Sviadnov s.r.o.

Ve Sviadnově dne 23. 3. 2022

…………………………………………
Ing. Luděk Kafka
Jednatel společnosti
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