K|oboucká lesní s.r,o.

PoLITIKA

Is R

je provádět těžebnía pěstební čirrrrosti, včetně souvisejícíchslužeb takor,]m způsobenr, aby
při
byly
efektivním r,yužiťsil a prostfudků optimálně uspokojeny požadav§ a očekávání stávajících i budoucích
zákazrltki rria kvalitu produktů, s minirnálním dopadem qfroby na životníprostředí a při zachování bezpečných
pracovních postupů jako pí§vence -6razu a poškození zdraví pracovníků i třetích osob.
Pro rriaplnění požadavků chceme ma,ximálně r,yužit znalostí a zkušeností sqfch pracovníků, podnětů zžkazrllki,
dodavatelů i poznatků vědy a techniky
V souladu s tímto cílem a strategichím plánem rozvoje íirmy stanovuje vrcholové vedeni tuto politiku ISR:
Cílem našífirmy

1. Dlouhodobézáméry
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a twale zvyšovat jejich užitnou hodnotu bez
zhoršování následných negativních vlivů na životní prostředí, zdrayí a živoQ osob.
1
snižovat vliv entlironmentálních aspektů při výkonu činnostína. žit otní prostředí.
Předcházet znečišťováníživotníhoprostředí a především možným eruvironmentálním mimořádným událostem
účinnouprevencí.
5. Důsledně zamezovat vzniku nepřqatelných rizik a snižovat vliv přípustných rizikv obíasti BOZP.
6. Komunikovat se zainteresovanými straruami za účelemjejich informovanosti o uýuoji íSR ve společnosti a
případn.ě rozvíjet spolupróci na prohlubováni ISŘ,
7, Ze,fektivňovat a zvyšovat účinnost1SŘ a jejich procesů 'v souladu s požaclavky norm! ISa 9()0t:20I6, ISO
2.

Rozšiřovat objem výroby ve stavajícínabídce produktů

l100I:2016 a ()HSA§ 18001:2008.

2.

Závazekvedení

Pro zajištění cílůspolečnosti stanovených dlouhodobými strategickými záměry

l.
2.
3.
4.
5.
6.

se

vedení zavazaje

Zajistit dodržovánívšech právních a jiných požadavků souvisejícich realizací jednotlivých činností
společnosti.
Vytvářet optimální politiku a cíte íSŘ.
Zabezpečovat potřebné zdroje pro realizaci a trvalé zlepšování efehivnosti a učinnosti ISŘ.
Zabezpečovat včasnépochopení současných i budoucích požadavků zákazníkůpři respektování všech cílůi
nařízení právních a jiných požadavkův oblasti ISŘ.
Průběžněpřezkoumávat systém řízení zhlediska požadavků norm1, IS0 9001:2016, ISO 1100l:2016 a

OHSAS I800l:2008.

Tn,ale zabezpečovat realizaci a průběžnézlepšování efektivnosti a účinnosíisystémtt řízeni a souvisejícícll
procesův souladu spožadavlE nurmy ISO 9001:2016,IS0110il:2aM aOESÁS I8001:2008,
7. Seznamovat vhodnou formou zainteresované strany a veřejnost s rizilql v oblasti environmentu a BOZP, kíerá
mohoamít vliv na rlkotí pracovišť společnosti.

Pro splnění ýše uvederrych

3. Očekávání od pracovníkůspolečnosti
dlouhodobých strategick}ch ziáměrů a souvisejícíchcílůje

nezbytrrá úzká

spolupáce všech pracovníků společnosti a proto vrcholové vedení zpracovalo a přijalo rrr{sledující zásaďy

závazné pro každého pracovnika.
l

.

2.

§ou prací spolutyh,ářím

j akost finálního procluktu. Proto odpovídám plně za kvalitu své práce při zachování
environmentálních požadavkůa všech b ezpečných pracovních postupů.
Cílem mé práce je produkt, který zajišťuje svými jakostními, environmentálními a bezpečnostními parametry
spokojenost zákazníka. Zákazníkem je pro mne nejen odběrateJ, cle i spolupracovník, jemuž svou práci

předáván.

3. Důsledně vyžaduji po
1.

svém dodavateli plnění jeho závazků v pažadovaném čase a jakosti, které jsou nezbytné
pro jakost mé vlastní práce. Dodavatelem je pro mfte nejen vnější subjeh zabezpečujíci vstupy do procesů
ISR ale i spalupracovnik, najehož práci naýazuji,
Neustále zdokonaluji své odborné znalosti a dovednosti. Aktivně přistupuji k řešení problémůs využitím
všech dostupných poznatků, které mají za cíl usnadňovat a zíaulitňovat mou práci v oblasti kvality,
environmentu a BOZP.

5. Plněním vylzlášených zásad ahivně napomáhám žískávata udržovat tuzemské zákaznílg,, a to lcvalitními

produkty, které neohrožujíživotníprostředí a nemají vliv na bezpečnost a zdraví mého a osíatruíchosob. Tím
ruapomáhám společnosti udržovat důvěru zákazníka v naši spolehlivost

V Brumově - Bylnicio 30.t2,2at7
Ing. Vojtěch Dorňák, jednatel

Radek Ovesný. představitel vedeni pro ISŘ

t{lobouckti lesní s. r.o.
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