POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU MANAGEMENTU
KOVO Koudelka

s.r.o.

Společnost KOVO Koudelka s.r.o. vyhlašuje politiku kvality
k činnosti v oborech:

r
r

a

ochrany životního prostředí vžahujícíse

KoVoonnÁrĚnÍ,cNcOBRÁBĚNÍ
vÝRorANÁ§TRoJůApŘípRAvKů

Vedení společnosti usiluje o neustálé zlepšování služeb zákazníkúm.K tomu se zavazqe:

POLITIKA KVALITY
o uplatňovat a zlepšovat systém řízeníkvality, který umožnírealizaci kvalitního qýrobku, kvalitní plnění
požadavkůzákazníků a všestranné zlepšování činnosti firmy.

o

plánovat a zabezpeěavat opravy a udržovánífiremní infrastruktury a v návaznosti na kvalitativní požadavky
na produkt zajišt'ovat přiměřenou obnovu a modernizaci technologie.

o

zlepšovat a optimalizovaí organizaci práce, pracovní postupy a kvalifikaci zaměstnanců. Důsledně uplatňovat
vstřícný přístup k zákazníkům a vést zaměstnance k vědomí, žekaždýzaměstnanec je odpovědný za svou práci
a službu pro zákazníka.

r

vytvářet a udržovat pracovní podmínky pro zaměstnance tak, aby jejich zaměstnání ve ftrmě pro ně bylo
perspektivní a prestižní.

r

Rea|izací kvalitního produktu a dosahováním vysoké produktivity práce, zajistit zďroje pro dalšírozvoj firmy.

PO"LITI§A 9CHMryJ. ŽlY9TNÍHo PROSTŘEDÍ
Spo|ečnost se zavazuje pravidelně v ročníchintervalech přezkoumávat environmentální aspekty sqých činnostía
jejich dopady na životní prostředí adále:
Oc_hranapťrdy. vody a ouid_uší:

o

chránit půdu a vodu před úniky ropných látek z motorových vozidel a mechaniznů, minimalizovat znečištění
ovzdušíemisemi,

Prevgnqe a řešení hava{ijnlgh situací a opatření:

.

uplatňovat účinnýsystém opatření ke zlepšování prevence znečištěnía opatření v případě havarijních stavů do
provozních předpisů.

e

sledovat a aktualizovat aspekty týkajícíse životníhoprostředí a jejich možnédopady na životníprostředí,
plánovat arealizovaí opatření vedoucí ke sníženíqýznamnosti těchto aspektŮ.

.

ovlivňovat

a vychovávat zaměstnance a

jiné spolupracující osoby k šetmému přístupu k životnímu prostředí.

Vztalr k_ákazníkům a veřejnosti:

o

usilovat o dobré jrnéno firmy dané vstřícným přístupem kzákazníkům.adodržovat zásaďy ochrany životního
proStřed í,

o

plnit z,áyazek souladu činnosti firmy s přís|ušnými požadavky právních přédpisů a jinými požadavky, které se

vztahují k environmentální aspektům a tyto požadavky a přepisy sledovat a jejich registr pravidelně
aktualizovat.

r

Informo

vat

zákazníky, dodavatele a veřejnost

prostředí na internetových stránkách

P|atnost

od 1.3.

2013

o sqých závazcicltv oblasti ochrany a zlepšovifuíživotního
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Jan koudelka

