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Vrcholové vedení společnosti ELMONTIS s.r.o.vyhlašuje

Politiku integrovaného systému řízení pro období 2010 - 2015
Vrcholové vedení společnosti ELMONTIS s.r.o. se zavazuje udržovat a rozvíjet systém managementu řízení
kvality (QMS) dle ISO 9001, ochrany životního prostředí (EMS) dle ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP) dle OHSAS 18001.
Pro naplňování zásad QMS, EMS a OHSAS přijímá vrcholové vedení společnosti jako svou politiku
tyto zásady a závazky:
implantací zásad společné politiky kvality, EMS a OHSAS do dílčích činností a procesů společnosti
a jejich používáním u všech rozhodovacích procesů a na všech stupních řízení naplňovat cíl neustálého
zlepšování celkové výkonnosti společnosti a ISŘ,
soustavně udržovat řízení činností společnosti procesním způsobem, činnosti k řízení kvality, EMS
a OHSAS používat systémovou organizační strukturu, odpovědnosti, postupy a procesy
důsledně dodržovat a plnit požadavky platných zákonů a nařízení a dalších požadavků na ochranu
životního prostředí a BOZP, kterým společnost podléhá,
hledat možnosti ke snižování spotřeby přírodních zdrojů a účelného snižování úniků znečišťujících
látek do jednotlivých složek životního prostředí včetně produkce odpadů
realizovat preventivní opatření k snížení spotřeby energií. K tomuto opatření zapojit i odběratele
našich služeb při výběru elektrických spotřebičů s menším příkonem, srovnatelnou efektivitou a výkonem
realizovat preventivní opatření k předcházení vzniku pracovních úrazů nebo poškození zdraví
zaměstnanců
identifikovat rizika BOZP, která existují při provádění činností vyskytujících se v souvislosti s
realizací veškerých procesů a k jejich regulování na přijatelnou míru
uplatňovat vysoké požadavky na parametry jakosti subdodávek ve vztazích s dodavateli.
Prohlubovat vzájemně prospěšné dodavatelsko-odběratelské vztahy,
trvale věnovat pozornost zákazníkům společnosti. Prioritou společnosti je snaha rozumět
současným a budoucím potřebám zákazníků, plnit jejich přání a požadavky a předvídat jejich očekávání,
aktivity a činnosti společnosti zaměřovat k uspokojení potřeb zákazníka, kvalitu produktů považovat
za prvořadý zájem společnosti,
podporujeme uvědomění a vztah našich zaměstnanců k životnímu prostředí a zásadám BOZP
pomocí školení a konzultací.
společnost otevřeně komunikuje se všemi partnery, regionem a úřady, poskytuje pravdivé informace
o dopadech své činnosti na životní prostředí a zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců
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Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:
osvojit si a trvale dodržovat zásady integrovaného systému řízení při zabezpečování jim
stanovených úkolů a pracovních povinností,
spolupracovat při uplatňování a účastnit se rozvíjení integrovaného systému řízení ve společnosti.
při kontaktu se zákazníky a dodavateli být k firmě loajální
trvalé rozšiřování a prohlubování svých profesních vědomostí.

Od vedení společnosti se očekává:
na realizaci zásad politiky ISŘ zajišťovat potřebné zdroje a prostředky,
vytvářet a udržovat pracovní prostředí v němž vedoucí a řídící pracovníci vytvářejí zaměstnancům
podmínky pro plné využití jejich schopností ve prospěch společnosti,
vytvářet podmínky pro plné zapojení a využívání schopností všech zaměstnanců ve prospěch
společnosti; usilovat o komplexní rozvoj svých zaměstnanců, trvalé rozšiřování a prohlubování vědomí vlivu
kvality jejich práce na kvalitu procesů, výrobků, životního prostředí a BOZP

Zavedení a rozvoj integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a plnění
legislativních požadavků a vstřícný postoj k požadavkům zákazníka je předpokladem pro naplnění strategie
společnosti ELMONTIS s.r.o.

V Chomutově 30.11.2010

Humr Jindřich
jednatel

…………………………………………….

Humrová Jaroslava
představitel vedení ISŘ

…………………………………………….

Tomáš Janda

……………………………………..

Humr Martin

…………………………………….
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