POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU ELSYST ENGINEERING
Společnost Elsyst Engineering, se zavazuje splňovat potřeby svých zákazníků poskytováním kvalitních služeb,
které splňují jejich požadavky a očekávání.
A.

Strategie společnosti je vyjádřena v těchto dlouhodobých záměrech:

1.

5.

Vytvářet ekonomicky stabilní společnost, která bude zaměřena na trvalé dosahování smluvené úrovně
kvality služeb tak, aby byly splněny požadavky zainteresovaných stran a aby byla splněna očekávání a
požadavky zákazníka.
Dlouhodobě stabilizovat kvalitu poskytovaných služeb, znát a respektovat požadavky zákazníků a pružně
reagovat na jejich potřeby.
Posilovat a rozšiřovat postavení společnosti na trhu v oblasti:
- Poskytování služeb v oblasti zpracování dokumentů, digitalizace dokumentu a pořizování dat, tvorba
digitálních archivů a systémů pro zpřístupňování dokumentů.
- Vývoje průmyslových systémů a souvisejících služeb.
- Služeb technických překladů.
Zakázku odevzdat v kvalitě sjednané se zákazníkem a v požadovaném termínu, snižovat náklady a počet
reklamací.
Prohlubovat a průběžně zlepšovat systém integrovaného systému managementu a jeho procesy.

B.

Vedení společnosti očekává od zaměstnanců pro naplnění politiky:

2.
3.

4.

•
•
•
•
C.

uvědomění, že základem prosperity společnosti a měřítkem kvality je spokojený zákazník
sounáležitost se společností Elsyst Engineering a neustálé budování jejího dobrého jména
plnou odpovědnost za kvalitu vykonané práce
soustavné sebevzdělávání

Vedení společnosti se k naplnění politiky zavazuje k:
•
•
•
•
•

vytváření dostatečných finančních a personálních zdrojů pro naplnění politiky integrovaného systému
managementu a k průběžnému přezkoumávání IMS
vytváření optimální politiky a cílů integrovaného systému managementu
naplňování požadavků a neustálého zlepšování efektivnosti IMS a jeho procesů
vytváření vhodných podmínek a pracovního prostředí pro kvalitní plnění úkolů
zvyšování povědomí, motivaci a zapojení pracovníků, včetně plnění současných i budoucích
požadavků zákazníka

Společnost Elsyst Engineering vyvinula systém řízení životního prostředí, který je sestaven v souladu s přírodou a
jehož cílem je ochrana životního prostředí včetně prevence znečišťování. Proto vedení společnosti vyhlásilo
v politice integrovaného systému závazky k ochraně životního prostředí, s vědomou odpovědností a s cílem
seznámit jak pracovníky společnosti, tak i širokou veřejnost se zcela konkretizovanou snahou Elsyst Engineering,
zaměřenou na ochranu životního prostředí jako základní priority a hodnoty společnosti.
D.

Společnost Elsyst Engineering se dále zavazuje:
• Neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil a prevenci znečišťování při zachování a
rozvíjení svých podnikatelských aktivit.
• K udržení podmínek zdravého prostředí a k plnění všech požadavků všech zainteresovaných stran
včetně plnění platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiných požadavků, kterým
podléhá.
• K neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu takovými nástroji
jako jsou identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů,
stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaní systému kontrolních mechanismů.
• Aplikovat požadavky legislativy pro oblast životního prostředí a aktivně prosazovat všechny prvky
ekologického chování. Pro naplňování cílů environmentální politiky trvale získávat své zaměstnance a
dbát na minimalizaci dopadů všech činností společnosti Elsyst Engineering na životní prostředí.
• Předcházet vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snažit orientovat na
dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají
vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
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•
•
•
•

Otevřeně a vstřícně komunikovat s veřejností a zainteresovaným stranám poskytovat pravdivé
informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
Stanovit měřitelné a dosažitelné environmentální cíle a cílové hodnoty za účelem zlepšení ochrany
životního prostředí a každoročně je vyhodnocovat.
Konstruktivně komunikovat s pracovníky, partnery, sousedy a státními orgány a s těmi, jež s námi
spolupracují. Zajistit, aby komunikace byla vedena transparentním způsobem a vztahy udržovány na
všech úrovních.
Využívat zkušenosti pracovníků k naplňováni výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality a s
maximálním ohledem na životní prostředí. Poskytovat náležitý výcvik a školení pro osoby, které
mohou svou činností významně ovlivnit životní prostředí v našich provozech.

S politikou integrovaného systému managementu jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti Elsyst
Engineering je závazná pro jejich chování a jednání.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL SPOLEČNOSTI ELSYST ENGINEERING
1. Úvod
Společnost Elsyst Engineering a její pracovníci si uvědomují, že každou svou činností ovlivňují životní
prostředí. Rozvoj činností je založen na vyváženém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a
ochrany životního prostředí, tzn. na principech trvale udržitelného rozvoje. Při podnikatelských aktivitách si
uvědomujeme odpovědnost vůči budoucímu pokolení a cesta k uplatňování této odpovědnosti je promítnuta
do naší environmentální politiky. Deklarujeme tímto, že se trvale chceme chovat šetrně a ohleduplně k
životnímu prostředí a vytvářet podmínky pro jeho zlepšování.
2. Registr environmentálních aspektů a environmentálních cílů
Jedním z výchozích dokumentů pro stanovení environmentální politiky je registr environmentálních aspektů,
který je průběžně aktualizován a vyhodnocován. Konkrétní environmentální cíle jsou definovány v rámci
přezkoumání integrovaného systému managementu vedením a jsou zaměřeny zejména na trvalé záměry
environmentální politiky.
3. Trvalé zásady
Při uplatňování environmentální politiky se zaměřujeme na plnění těchto zásad:
-

-

-

zajišťovat chod společnosti v souladu s platnou legislativou vztahující se na životní prostředí
považovat péči o životní prostředí za součást firemního řízení a provádět kontrolní činnost zjišťující
dodržování vymezených zásad
preferovat technologická zařízení a postupy, která efektivněji využívají a minimalizují spotřebu
energií a surovin, trvale snižují zatížení životního prostředí a minimalizují výskyt havarijních stavů
pracovníci jsou nejen povinni dodržovat postupy minimalizující vznik havarijního stavu, ale také
v pravidelných intervalech nacvičují havarijní připravenost
snižovat vznik odpadů a znečištění - zajistit bezpečné nakládání s nimi včetně jejich likvidace,
minimalizovat škodlivé emise, hluk - chápat ochranu životního prostředí jako oblast neustálého
zlepšování, kde prevence je mnohem výhodnější než následná řešení
s pracovníky, zákazníky, dodavateli, státními úřady a veřejností uplatňovat princip otevřené
komunikace, založený na předávání pravdivých a ověřených informací, které se týkají ochrany
životního prostředí
pravidelné vzdělávání a výcvik pracovníků je chápán jako jedna z cest vedoucích k minimalizaci rizik
spojených s ohrožením životního prostředí. Uvědomujeme si, že každé školení nebo seminář, který
zvyšuje odbornost pracovníků a rozšiřuje informovanost o nových produktech a technologiích snižuje
riziko mimořádných událostí.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami uvedenými v environmentálním profilu a zavazuje se, že
bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho trvalé naplňování.
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