POLITIKA

IMS

(Politika integrovaného systému kvality, EMS a BOZP)
Společnost se zabývá prováděním činností v oblasti stavebnictví. S cílem plně uspokojovat požadavky
našich zákazníků, dosáhnout úspěšnosti v podnikání, udržet a zvyšovat kvalitu našich služeb včetně dodržování
požadavků ochrany ŽP a bezpečnosti a ochrany zdrví při práci vyhlašujeme tyto oblasti řízení:

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKY
Pro společnost STAVBA-INVEST, s.r.o. je základním strategickým cílem uspokojovat současné
a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím udržovat příp. zvyšovat podíl na tuzemském trhu.

VEDENÍ ZAMĚSTNANCů
Management kvality, EMS a BOZP dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN
OHSAS 18001:2008 je uplatňován na všech úrovních se zapojením a plným využitím schopností odpovědných
zaměstnanců pro naplňování stanovených záměrů a cílů.

PROCESNÍ ZAMĚŘENÍ MANAGEMENTU
Vedení považuje management kvality, environmentu a bezpečnosti práce za neustále rozvíjející se součást
celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím procesního
řízení zdrojů a činností a udržováním vzájemně výhodných vztahů s dodavateli.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ
Řízení rozhodujících procesů k trvalému zabezpečování požadavků zákazníků je založeno na procesním a
týmovém přístupu zaměstnanců s cílem zvýšit efektivnost a výkonnost společnosti.

SYSTÉM MANAGEMENTU
Pro naplňování této politiky je systém managementu ve společnosti uplatňován a rozvíjen se zaměřením
na účinné a efektivní plnění veškerých parametrů produktů ve všech fázích realizace obchodních případů, včetně
plnění legislativních požadavků trhu, požadavků na bezpečnost a na plnění sjednaných termínů jejich dodání.

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
Naše společnost se zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy ochrany životního prostředí, identifikovat
stávající i potenciální environmentální problémy a prioritně je řešit, šetřit přírodními zdroji, energiemi, vstupními
materiály a surovinami, přistupovat při svých činnostech preventivně k ochraně životního prostředí a snižovat
rizika environmentálních havárií.

SYSTÉM MANAGEMENTU BOZP
Naše společnost se zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy BOZP, dle technických a ekonomických
možností snižovat rizika prováděných prací, působit preventivně v oblasti vzniku pracovních úrazů nebo jiných
nežádoucích událostí, zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.
Dokumentovaný a funkční systém ve společnosti STAVBA-INVEST, s.r.o. je trvale prokazatelný
zákazníkům, případně jiným externím organizacím.
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