POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
S&D STROJÍRNA společnost s ručením omezeným PROSETÍN

MOTTO: Vysvědčením o kvalitě a spolehlivosti naší organizace je druhá a následující objednávky stejného
zákazníka.
KREDO: Jsme dobří - Buďme lepší!!!
Vedení organizace S&D STROJÍRNA společnost s ručením omezeným PROSETÍN, jejímž hlavním zaměřením
jsou:
- montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
- výroba a montáž strojů, konstrukcí a technologického zařízení
- výroba vyhrazených zdvihacích zařízení,
se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně kvality výrobků a služeb
k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků
právních předpisů.
Naše globální orientace na dodávky technologického zařízení a vyhrazených zdvihacích zařízení je pro
zákazníky jistotou, že organizace S&D STROJÍRNA společnost s ručením omezeným PROSETÍN je připravena
navrhnout optimální řešení daného problému. Naši odborníci jsou k dispozici s individuální technickou
pomocí, perfektním řešením.
Fungující výrobky u řady zákazníků dokazují kvalitu našich výrobků a jejich spolehlivost. Široké zázemí a
spolehlivost subdodavatelů zaručují optimální dodací lhůty. K dispozici ve dne, v noci je široké servisní zázemí,
včetně zajištění preventivních prohlídek a dodávek náhradních dílů. Toto vzájemné propojení mezi technikou
organizace a potřebami zákazníka zaručuje optimální soulad mezi užitnou hodnotou řešení a cenou.
Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností.
Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit organizace. K
posílení ochrany životního prostředí, zlepšení kvality, bezpečnosti práce, prevenci úrazů a nemocí z povolání
se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika. K našim prioritám trvale patří ochrana
životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance.
Vedení organizace S&D STROJÍRNA společnost s ručením omezeným PROSETÍN přijímá tyto zásady:
- Přispět ke zlepšení životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ISO 9001, ISO
14001 a jeho dalším rozvíjením.
- Plnit požadavky platných právních předpisů a jiných požadavků.
- Vzděláváním rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a o bezpečnosti práce
a získat je k užší spolupráci.
- Neustále hledat možnosti snižování spotřeby energií a výskytu možných rizik ohrožující zdraví.
- Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů,
zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí.
- Hodnotit dopady na životní prostředí při změně technologie ještě před jejím zavedením.
- Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a řídili se dle pravidel bezpečné
práce.
- V rámci procesu zlepšování celého systému usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností,
výrobků a služeb na životní prostředí a bezpečnost práce.
- Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami
přijímáním podnětů a reagovat na ně.
Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad integrované politiky a jsou pravidelně
školeni.
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strana | 1 z 1

Ing. Josef Podrazil
Písemný výtisk dokumentu je bez podpisu dále neřízený; 1. vydání

