Příloha D – Politika IMS

Politika IMS
Strategickou vizí naší organizace je vytvořit společnost, která je stabilní, schopna dlouhodobě dosahovat
očekávaných výsledků a prosperity v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž potřeby a
přání našich zákazníků jsou hlavními zdroji dalšího vývoje organizace.
Integrovaný systém managementu podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS
18001:2008 je vytvořen pro hlavní výrobní proces, který je současně předmětem certifikace podle požadavků
normy a to:
-

provádění a rekonstrukce pozemních, inženýrských a vodohospodářských staveb
provádění a rekonstrukce mostních konstrukcí

Naším záměrem je vyvinout maximální úsilí, abychom poskytli zákazníkovi vysoce kvalitní služby,
výrobky, díla, které zvyšují jeho spokojenost a loajalitu k organizaci. Kvalita a péče o životní prostředí a BOZP
tedy spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu organizace.
Vedení společnosti ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. vyhlásilo a zavazuje se k plnění
základních principů politiky integrovaného systému managementu (IMS):
1. Trvale využíváme nové poznatky v oblasti řízení kvality naší práce, související ochrany životního
prostředí a BOZP k neustálému zlepšování, pravidelně aktualizujeme a vyhodnocujeme environmentální
aspekty a rizika BOZP aktivit společnosti, právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí a
BOZP, které jsou předmětem implementovaného IMS, činnosti monitorujeme pravidelným
přezkoumáním IMS ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS
18001:2008.
2. Cíleně a průběžně minimalizujeme dopady/vlivy provozované stavební činnosti na životní prostředí a
BOZP, a to především trvalým plněním právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí a
minimalizací rizik BOZP ve společnosti.
3. Vedeme pracovníky k tomu, že každý pracovník je odpovědný za dodržování zásad kvalitní práce a
ochrany životního prostředí a BOZP, tedy především k prevenci úrazů a poškození zdraví, podle svého
zařazení, kvalifikace a vzdělání, k tomu zajišťujeme přístup k příslušným informacím a vhodná školení
včetně zabezpečení trvalého odborného růstu školením.
4. Uplatňujeme strategii práce bez chyb a s prevencí kontaminace životního prostředí a snížení rizik
v oblasti BOZP, udržováním pořádku a environmentálním chováním na stavbách i v sídle společnosti.
Důsledným, odpovědným přístupem zajišťujeme, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů
a kvalitou dodávek našich výrobků a služeb, zároveň sledujeme hospodaření se vstupy, úspory energií a
celkových nákladů.
5. Informujeme zaměstnance prokazatelně a obchodní partnery přiměřeně o integrované politice IMS,
společnost dbá na otevřený dialog se zaměstnanci, úřady, orgány státní správy a ostatními
zúčastněnými stranami, ve prospěch společnosti a všech zainteresovaných stran, zapojujeme i naše
dodavatele do zásad řízení environmentu a BOZP.

PRACUJEME PODLE
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS
18001:2008
abychom naplnili heslo naší firmy

„TOP INŽENÝRSKÉ STAVBY - STOP VAŠIM PROBLÉMŮM!“
Tyto zásady vyjadřují základní přístup firmy k IMS a k poskytovaným činnostem a službám!
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