POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
Společnost KLEMENT a.s. si je vědoma svého postavení na stavebním trhu a za hlavní priority své činnosti považuje:




kvalitu výrobků a poskytovaných služeb, spokojenost zákazníků,
omezování zátěží životního prostředí a dodržování zásad jeho ochrany,
zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců a trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti a
ochrany zdraví ve společnosti.
Toho chce dosáhnout odpovědným uplatňováním a rozvíjením integrovaného systému managementu (IMS) a neustálým zlepšováním
jeho efektivnosti.
Základním předpokladem k realizaci politiky IMS je dodržování relevantních platných právních a ostatních předpisů a jiných požadavků
z oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, které se vztahují k činnostem společnosti.
Vedení společnosti se zavazuje v rámci udržování a zlepšování IMS:




















Kontrolovat a prověřovat pracovní a kontrolní postupy, včetně jejich výsledků s ohledem na kvalitu produkce.
Komplexně podporovat zpětnou vazbu od zákazníků a jiných zainteresovaných stran a získané informace uplatňovat při
sebezdokonalování.
Vytvářet pro zaměstnance prostředí, které je motivuje k nejlepším výkonům.
Vyrábět nejen kvantitu, ale především kvalitu za přiměřených nákladů.
Podporovat ve firmě maximální přehled o nejnovějším vývoji v oboru a využití získaných poznatků v praxi.
Motivovat pracovníky společnosti k tomu, aby každý měl zájem na důsledné realizaci činností, které směřují k vytčeným cílům.
Neustále uplatňovat preventivní opatření, k odstranění příčin potenciálních neshod.
Být spolehlivými partnery při plnění dodávek a služeb.
Neustále působit vhodnými způsoby na své subdodavatele v zájmu dodržení stanovených harmonogramů při splnění daných
kritérií.
Usilovat o trvalý soulad výsledků činností společnosti s požadavky zákazníka.
Neustále zlepšovat povědomí odpovědnosti a vážnosti za převedení cílů IMS do všech činností celé společnosti u každého
zaměstnance.
Zajišťovat neustálý řízený odborný růst zaměstnanců a zapojení všech zaměstnanců společnosti, jejich aktivní přístup, vědomí
závažnosti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví a vlastní přínos k této ochraně.
Řízením významných environmentálních aspektů a minimalizací jejich dopadů omezovat vlivy svých činností na životní prostředí
v procesu neustálého zlepšování.
Řízením a minimalizací významných pracovních rizik omezovat vlivy její činnosti na život a zdraví zaměstnanců a dalších osob
v procesu neustálého zlepšování.
Trvale vytvářet, udržovat a zlepšovat pracovní prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců, vést je k odpovědnosti za zdraví
vlastní i zdraví ostatních.
Minimalizovat dopady pracovních nebezpečí, ohrožení a rizik na bezpečnost, životy a zdraví zaměstnanců společnosti, externích
spolupracovníků, ostatních osob na všech pracovištích společnosti a okolního obyvatelstva.
Poskytovat příslušné informace z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví svým zaměstnancům,
spolupracovníkům, úřadům a veřejnosti.
Při všech svých činnostech postupovat v souladu s technickým rozvojem, vědeckým poznáním, potřebami spotřebitelů a
s očekáváním veřejnosti a vycházet přitom z platných předpisů.
Přenosem zásad a požadavků společnosti přispívat ke zvyšování úrovně ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany
zdraví v rámci činností společnosti a regionu.
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