POLITIKA
INTEGROVANÉHO SYSTÉMU M ANAGEMENTU
(dále jen ISM)
Soukromá stavební společnost ZOWADA s. r. o. se zabývá dodávkami staveb (občanských, bytových
i průmyslových) tzv. „na klíč“. Rovněž provádíme rekonstrukce či dílčí opravy stavebních objektů. Disponujeme
kvalifikací na montáže dřevostaveb (moderní sendvičové domy budované tzv. suchou cestou) a klasických dřevěnic.
Vedení společnosti ZOWADA s.r.o. vyhlásila politiku ISM jako nástroj ke zlepšování výkonnosti organizace.
Politika ISM zohledňuje záměry vedení společnosti v oblasti dalšího rozvoje a zlepšování systému ISM a poskytuje rámec
pro plánování konkrétních cílů v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Při naplňování ISM se zavazujeme:
1) V oblasti komunikace
udržet a rozvíjet povědomí veřejnosti o solidnosti společnosti a kvalitě nabízeného produktu prostřednictvím
profesionálního vystupování;
trvale věnovat pozornost osobnímu jednání pracovníků společnosti se zákazníky, a to jak při sjednávání zakázek
tak i při jejích realizaci;
aktivně spolupracovat se zainteresovanými stranami a reagovat na jejich současné i budoucí požadavky.
2) V oblasti stavební činnosti
zvyšovat úroveň služeb zaváděním nových stavebních produktů a technologií, které nebudou poškozovat kvalitu
životního prostředí nad rámec stanovený legislativou;
náležitou kvalitu dodávek požadovat také od svých dodavatelů, s cílem dosáhnout využívání kvalitních materiálů,
bez negativního vlivu činnosti na životní prostředí se zachováním pravidel ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.
3) V oblasti práce s lidskými zdroji
v oblasti řízení lidských zdrojů zabezpečit potřebné znalosti a schopnosti pracovníků pro zajištění všech zásad bezpečné
práce a ochrany zdraví při práci;
zvyšovat povědomí pracovníků o osobní odpovědnost za kvalitu výrobků a služeb a za ochranu životního prostředí.
4) V oblasti řízení systému managementu
posilovat principy profesního přístupu se zaměřením na prevenci znečišťování životního prostředí, úrazovosti při práci
a poškozování zdraví;
vytvářet podmínky pro snižování environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP;
zabezpečit soulad s relevantními požadavky technických norem, právních předpisů a jiných požadavků v oblasti řízení
integrovaného systému managementu.
Vedení společnosti se zavazuje k trvalému zlepšování integrovaného systému managementu, a to na základě:
pravidelného prověřování úrovně prováděné práce;
přijímání opatření u neshod, nedostatků, havárií, nežádoucích událostí a incidentů;
přenášení zásad přijatého integrovaného systému managementu na obchodní partnery a další zainteresované strany;
stanovení měřitelných cílů integrovaného systému managementu;
zabezpečení zdrojů pro udržování a rozvoj integrovaného systému managementu;
soustavného identifikování vlivů na životní prostředí a zajištění negativních dopadů své činnosti na životní prostředí;
Každý pracovník je rovněž zodpovědný za naplňování zásad bezpečně a ekologicky prováděné kvalitní práce.
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