POLITIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE a
ENVIRONMENTU s. n. o. p. cz a.s.
Pro trvalé zabezpečování a neustálé zlepšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví a o environmentu byla stanovena tato politika:

















Trvale rozvíjet a zlepšovat integrovaný systém bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí OHSAS 18 001 a ISO 14 001.
Strategií firmy je plnění požadavků zákazníka s cílem být renomovaným dodavatelem pro automobilový průmysl.
Udržovat systém managementu BOZP a v jeho rámci stanovit úkoly zodpovědnosti a pravomoci tak, aby zodpovědnost za uvedené oblasti byla
neoddělitelnou součástí celkové zodpovědnosti vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.
Dáváme prostor zaměstnancům, rozvíjíme jejich kompetence při realizaci cílů společnosti pomocí Lean Manufacturing / Daily Kaizen
Soustavně vyhledávat potenciální rizika bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a všemi dostupnými prostředky tyto rizika odstraňovat nebo
minimalizovat.
Při výběru dodavatelů hodnotit jejich způsobilost s ohledem na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí a spolupracovat s nimi v rámci
prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje společnosti s ohledem na bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí.
Sledovat a důsledně dodržovat aplikovatelné právní a jiné požadavky a implementovat je do interní dokumentace. Poskytovat relevantní informace
zaměstnancům společnosti a všem zainteresovaným stranám.
Využívat systém vzdělávání a výcviku vlastních zaměstnanců k zvyšování jejich znalostí a povědomí v oblasti BOZP s důrazem na prevenci snižování
rizik a ochrany životního prostředí.
Vytvářet podmínky pro systematické zlepšování pracovního prostředí svých zaměstnanců a eliminovat negativní vlivy provozovaných činností a
rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců.
Průběžnými kontrolami sledovat dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Pravidelně přezkoumávat systém bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a stanovovat cíle a cílové hodnoty tak, aby se zabezpečila její
platnost a vhodnost pro společnost.
Preventivním přístupem předcházet úrazům, skoronehodám, ekologickým haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na
životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
Zahrnout problematiku pracovních úrazů jako kritérium hodnocení firemní kultury a dosáhnout cíle, aby každý zaměstnanec společnosti při výkonu
své práce cítil osobní odpovědnost za prevenci před vznikem pracovních úrazů nebo jiných mimořádných událostí.
Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby
energií.
Strategií firmy je implementace systému štíhlé výroby (Lean Production)

Vedení s. n. o. p. cz a.s. se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro environmentální management a management bezpečnosti práce a vytvářet
podmínky umožňující podporu a plnění této politiky.
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