INTERMONT Pardubice s.r.o.
www.intermont.cz www.bozp-pardubice.cz
Výroba, montáže, opravy technologického zařízení.
Prodej hutního materiálu a nerezového materiálu
Služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO
Revize tlakových zařízení (TNS)
Školení BOZP, PO, Obsluh manipulačních vozíků

POLITIKA KVALITY

Firma Intermont Pardubice s.r.o. byla založena v květnu roku 1999. Posláním firmy je poskytovat komplexní
služby tuzemským i zahraničním zákazníkům. Těžiště činnosti firmy je ve výstavbě, modernizaci a
rekonstrukci průmyslových závodů nebo jednotlivých výrobních jednotek. Pracujeme v odvětví chemického,
potravinářského a petrochemického průmyslu včetně vyšších dodavatelských služeb.
V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu a zároveň k plnění cílů v jednotlivých činnostech
vyhlašuje vedení společnosti tyto strategické záměry:
•

Racionalizovat a zdokonalovat systém kvality, environmentálního managementu a BOZP

•

Vycházet z principu stálého zlepšování a udržovat, rozvíjet a zdokonalovat systém řízení.

•

Zdokonalovat systém finančního řízení

•

Přijímat pouze takové zakázky, které mohou být kvalitně zabezpečeny.

•

Zdokonalit personální činnosti (systém hodnocení a odměňování zaměstnanců, formování
lidského kapitálu a uplatnění motivačních nástrojů).

•

Na základě informací z průzkumu spokojenosti zákazníků zlepšit péči o zákazníka, podporovat
a vytvářet image společnosti.

•

Požadavky zákazníků, jako základní kritérium kvality díla, analyzovat po celou dobu realizace
každé konkrétní zakázky od zahájení výběrového řízení až do ukončení záruční doby tak,
aby bylo dosaženo maximální shody.

•

Trvale se zaměřit na kvalitu a zajišťováním aplikací nových technologií zajišťovat srovnatelnou
technickou úroveň s evropským standardem.

•

Reagovat na změny v právních předpisech, na technický rozvoj, na změny potřeb zákazníků
a na změny dalších požadavků týkajících se oblasti podnikání společnosti.

•

Předávat dílo v nejvyšší možné kvalitě s cílem zlepšit spokojenost zákazníků i finančních
prostředků společnosti.

•

Neustále zlepšovat péči o životní prostředí a BOZP s důrazem na prevenci. Sledovat průběžně
právní předpisy v oblasti životního prostředí, BOZP a zajistit jejich dodržování i u svých
dodavatelů na společných pracovištích.

•

Pravidelně zjišťovat a vyhodnocovat vliv našich činností na životní prostředí (environmentální
dopad) a BOZP (rizika BOZP). Výsledky hodnocení využívat k neustálému zlepšování procesů
v naší společnosti.

•

Zapojit naše dodavatele do systému ochrany životního prostředí a BOZP na společných
pracovištích.
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K podpoře této politiky kvality, se vedení společnosti zavazuje:
•

Všem pracovníkům společnosti vytvářet podmínky ke splnění cílů.

•

Poskytovat služby požadované kvality s vysokým zhodnocením stavebních materiálů
s maximálním ohledem na životní prostředí a BOZP.

•

Kontrolovat plnění opatření a úkolů, vedoucích k dosažení těchto cílů.

•

V případě neplnění vydávat nápravná opatření, prevenci.

•

Vytvářet podmínky pro udržení a stmelení odborně kvalifikovaného pracovního kolektivu.

•

Chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a technologií

•

Chránit a zlepšovat BOZP používáním bezpečných strojních a elektrických zařízení a vhodných
Osobních, ochranných pracovních prostředků.

Zásady bezpečnosti a zdraví při práci:
•

Každý zaměstnanec dbá podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví
a bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.

•

V oblasti BOZP se společnost zavazuje projednávat s pracovníky veškerou oblast v otázkách
BOZP a jejich spoluúčast na řešení případných problémů v oblasti BOZP.

•

Společnost se zavazuje zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence
pracovních úrazů a poškození zdraví a závazek k odstraňování nebezpečí a snižování rizik
v oblasti BOZP.

•

Výběr a hodnocení subdodavatelů provádíme s ohledem na jejich schopnost dodržovat
standardy bezpečnosti a ochrany zdraví uplatňované u společnosti.

•

Monitorovat, vyhodnocovat a přijímat nápravná opatření vyplývající z této politiky, která mají
za cíl neustálé zlepšování systému BOZP.

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:
•

Dodržování postupů, stanovených dokumentací systému kvality, environmentálního
managementu a BOZP.

•

Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce.

•

Samokontrolu výsledků vlastní činnosti.

•

Předcházení chybám.

•

Promýšlet dopředu dopad našich činností na životní prostředí a BOZP a rozhodovat se na
základě dostupných a relevantních faktů.

Ve Starém Hradišti dne 26.3.2021
Petra Kolmanová - jednatelka
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