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Politika ISŘ
Vedení společnosti INVISTA Craft s.r.o. vyhlašuje tuto politiku kvality (QMS), ochrany životního
prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví (OH&S) při práci s cílem vytvoření funkčního
integrovaného systému řízení, který zajistí respektování právních a jiných požadavků, spokojenosti
zákazníků a rozvine možnosti neustálého zlepšování v oblasti kvality výroby, minimalizace dopadů
činností společnosti na životní prostředí, zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců při
respektování zásad udržitelného rozvoje. Integrovaný systém řízení kvality, ochrany životního
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví (ISŘ) je aplikován pro všechny činnosti, které jsou
předmětem podnikání společnosti.
·

Společnost INVISTA Craft s.r.o. ve svých činnostech bere ohled na dodržování platné české i mezinárodní
legislativy, prosazuje orientaci na přání zákazníka a zaměřuje se na hledání
inovačních postupů a cest vedoucích efektivněji k dosažení stanovených cílů zdůrazňováním
vlivu každého jednotlivce na vysokou kvalitu odvedené práce.

·

Cílem ISŘ ve společnosti je soustavné zlepšování úrovně a kvality výroby při aktivním přístupu
k ochraně životního prostředí, dodržování zásad BOZP, PO a úspoře surovin. Společnost
usiluje o minimalizaci spotřeby surovin, vody a energie. Kde to je možné, minimalizuje produkci
odpadu a používání nebezpečných látek.

·

Společnost neustále spolupracuje a komunikuje o plnění legislativních požadavků a environmentálních
aspektech se svými zaměstnanci a dalšími zúčastněnými stranami. Při investičních rozhodnutích jsou
hodnoceny environmentální aspekty.

·

Základním potenciálem pro uskutečnění cílů politiky ISŘ je kvalifikace a zainteresovanost
zaměstnanců, a proto zajišťuje školení pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců a pro seznamování s
novými právními předpisy, normami a technologiemi.

·

Kromě optimalizace vlastní spotřeby surovin při činnosti společnosti se snažíme i u našich
zákazníků prosazovat inovativní postupy řízení kvality, environmentálního managementy nebo
managementu BOZP.

·

Výsledná vysoká kvalita všech zakázek je pro společnost prioritou a hlavním cílem, který umožní další
potenciální růst celé společnosti. Kvalita odváděné práce je tedy věcí každého zaměstnance a je jedním
z rozhodujících kritérií pro jeho hodnocení.

·

Tak jako definujeme kvalitu naší práce, prověřujeme také při výběru dodavatelů jejich garance
za kvalitu vstupů pro naši práci včetně minimalizace dopadů na životní prostředí nebo BOZP.

·

V rámci zavedeného systému BOZP se snažíme o reálnou identifikaci nebezpečí, hodnocení
rizik a řízení rizik ve společnosti. Systém BOZP nás zavazuje neustále zlepšovat práci v této
oblasti. To zejména spočívá ve snižování rizik onemocnění, nehod a nežádoucích událostí.
K naplnění uvedené Politiky ISŘ bude společnost INVISTA Craft s.r.o. poskytovat přiměřené
zdroje a bude postupovat dle přijatých programů a Cílů ISŘ.

·

S těmito zásadami jsou povinni se seznámit a ztotožnit všichni zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci
musí s tímto dokumentem seznámit všechny své podřízené. Zaměstnanci společnosti jsou povinni
zjišťovat neshody a navrhovat zlepšení.
Cíle ISŘ navazují na přijatou Politiku ISŘ a jsou podkladem pro plánování výstavby, udržování a zlepšování ISŘ a
pro zlepšování ve všech činnostech souvisejících s podnikatelskými záměry
společnosti.

