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Politika integrovaného systému řízení
V rámci zavedeného integrovaného systému řízení, jeho udržování, rozvoje a trvalého
zlepšování ve společnosti KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. stanovena následující
politika:
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základním cílem společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným
a respektovaným obchodním partnerem a dodavatelem prací a služeb v oblasti
speciálního zakládání staveb, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka,
ale i pro zaměstnance společnosti,
významným cílem vedení společnosti je vytváření nových zákaznických kontaktů
a maximální péče o kontakty stávající,
vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami a požadavky norem ISO 9001, ISO
14001 a ISO 45001, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení
procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci ve společnosti,
velmi významným úkolem pro vedení společnosti je stanovení a zefektivňování realizace
stavby v souladu s platnými právními normami a předpisy, s cílem dodržení smluvené
doby výstavby a dosažení požadovaných hospodářských výsledků,
vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro
zavedení, rozvoj a zlepšování systémů kvality, životního prostředí a řízení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci,
trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování kvality námi
poskytovaných produktů tak, aby společnost trvale zvyšovala svou prestiž
a konkurenceschopnost,
významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných produktů, dodržování systému
ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají také naši
subdodavatelé, proto s nimi naše společnost rozvíjí stálou aktivní spolupráci
při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů,
vedení společnosti vytváří odpovídající podmínky pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace
všech zaměstnanců společnosti na všech úrovních,
všichni zaměstnanci společnosti budou plnit požadavky legislativy platné pro oblast
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní
přístup k této problematice,
důrazem na prevenci znečišťování a předcházení havarijních situací se společnost
zavazuje k neustálému zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí,
společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik
odpadů a emisí, a rovněž kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických
postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí a rizik při práci,
jejich vyhodnocování a řízení,
společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému řízení BOZP bude
snižovat riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích,
důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat
vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,
celkové záměry a směrování organizace ve vztahu k výkonnosti v oblasti řízení BOZP
je oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením.
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