POLITIKY integrovaného systému managementu
společnosti OSK Praha s.r.o.
Dokument v souladu s požadavky příslušných systémových norem (ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001
a ČSN OHSAS 18001) stanovuje politiky dílčích systémů managementu (QMS, EMS a SM BOZP) integrovaných do společného systému managementu (IMS).

Politika kvality
Politika kvality obsahuje závazky vedení společnosti v oblastech klíčových pro spokojenost zákazníků a
celkový rozvoj společnosti.
1/

Vztah k zákazníkům
- za všech okolností, vždy včas a v očekávané kvalitě plnit požadavky našich zákazníků
- zvyšovat úroveň spolupráce a komunikace se zákazníky
- ve vzájemných vztazích vždy uplatňovat profesionální a čestné jednání

2/

Kvalita poskytovaných služeb
- dodržovat technologickou kázeň a důsledně respektovat všechny závazné předpisy a normy
- strojní a technická zařízení udržovat na špičkové úrovni a výrobní kapacity společnosti přizpůsobovat rozvoji nových technologií v oboru
- spolupracovat pouze s dodavateli s vysokou kvalitou dodávek a vytvářet oboustranně výhodné
dlouhodobé vztahy. Od našich partnerů a dodavatelů vyžadovat stejně zodpovědný přístup
ke kvalitě poskytovaných služeb jako je náš vlastní.

3/

Účast pracovníků
- důsledně prosazovat požadavek na vysokou kvalifikaci pracovníků a týmovou práci
- motivovat pracovníky a vytvořit podmínky pro jejich aktivní přístup a odpovědnosti za vlastní práci

4/ Systém managementu kvality (QMS)
S využitím norem ISO řady 9000 realizovat a rozvíjet procesní systém řízení společnosti (systém managementu kvality), který je chápán jako příležitost a prostředek k optimalizaci všech firemních procesů
a poskytuje nástroje k jejich neustálému zlepšování.

Environmentální politika
Environmentální politika obsahuje závazky vedení společnosti a hlavní nástroje k minimalizaci dopadů činností společnosti na životní prostředí.
1/

Zlepšování kvality životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj
Hledisko prevence a zlepšování kvality životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje je nedílnou
součástí rozhodování na všech úrovních řízení společnosti
Společnost řídí své činnosti tak, aby co nejúčinněji omezovala negativní dopady těchto činností do jednotlivých oblastí životního prostředí, a to z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.
Se zvláštním zřetelem je dbáno na technický stav mechanizace, tak aby nemohlo dojít k překročení
přípustných hladin hluku a emisí nebo závadám ohrožujících ŽP.

2/

Soulad s právními požadavky
Plnění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí je základní samozřejmostí v rámci všech
výrobních i nevýrobních činností společnosti.
Soulad činností s právními požadavky je pod trvalým dohledem účinného systému kontrol.
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