
                                         POLITIKA
Integrovaného systému managementu

společnosti  PROSTOR a.s.
Vedení společnosti PROSTOR (dále “společnost“) pro zajištění systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany
zdraví při práce vedení společnosti vyhlašuje následující:

ZÁVAZEK

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9001:2016, ČSN EN ISO řady 14001:2016, ČSN ISO řady 45001:2018, tedy s principy účinného zavádění a
neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve společnosti.

ROZSAH PLATNOSTI

Společnost uplatňuje výše uvedené normy v oblasti činnosti „Vnitřní a venkovní úklidy a zahradnické práce“. Společnost uplatňuje normy v plném rozsahu s výjimkou článku 8.3. Návrh a vývoj
produktů a služeb. 

POLITIKA

Základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným a spolehlivým obchodním partnerem a dodavatelem služeb v oblasti vnitřních a venkovních úklidů a
zahradnických prací, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality, systému ochrany životního prostředí a
systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společnost bude rozvíjet neustálou aktivní spolupráci s našimi dodavateli při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

Trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečení kvality služeb společnosti.

Vedení společnosti bude provádět pravidelné přezkoumání integrovaného systému, bude stanovovat cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí a cíle v oblasti systému BOZP
pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného systému.

Společnost bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech její činnosti.

Společnost bude plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platných pro oblast životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s  důrazem na preventivní přístup k této
problematice

Společnost zpřísněním kontroly technologických postupů, kontrolou materiálových vstupů zabrání plýtvání surovinami a energiemi.

Všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti

Společnost se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Společnost se zavazuje veškeré oblasti BOZP projednávat se zaměstnanci a s jejich zástupci

                                                                                                                                                                             Jan Kočka, v.r.
                                                                                                                                                                                                                  Generální ředitel PROSTOR a.s.
  V Praze, dne 9.9.2020
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