POLITIKA IMS
Vedení společnosti
❖ Politika integrovaného systému řízení naší společnosti je nedílnou součástí strategického řízení
společnosti a vychází z dlouhodobých strategických záměrů, povědomí o vnitřních i vnějších
aspektech svého podnikatelského okolí a respektuje relevantní požadavky zainteresovaných stran.
Plně se hlásí k principům integrovaného systému řízení v souladu se standardy ISO 9001:2015
a ISO 14001:2015.
❖ Zavazuje se zabezpečovat zdroje, vytvářet podmínky pro správnou funkci integrovaného
manažerského systému a trvale zlepšovat výkonnost, účinnost a efektivitu svého integrovaného
systému řízení naplňováním dále uvedených zásad této politiky.

Společenské okolí
❖ Budeme neustále dbát o dobré vztahy s vedením obce.
❖ Budeme plnit požadavky zákonů, nařízení, vyhlášek, norem a jiných závazných povinností
vztahujících se k fungování naší společnosti, ochraně životního prostředí a ochraně zdraví při práci.

Zákazníci
❖ Zákazníci jsou a vždy budou našimi partnery v procesu stálého zlepšování našich výrobků a služeb.
Nepřetržitě hodnotí naše dodávky, služby a chování jak k jím samým, tak i společenskému okolí.
❖ Našimi včasnými dodávkami a službami v dohodnuté kvalitě s respektováním ochrany životního
prostředí, bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a plněním zásad společenských kodexu chceme
dosáhnout plného uspokojení a naplnění požadavků i očekávání všech našich zákazníků.
❖ Zdvořilost, korektnost a solidnost našich pracovníků a dodržování sjednaných smluv a termínů
může stálé zákazníky udržet a nové zákazníky přivést.

Zaměstnanci
❖ Rozhodujícím faktorem jsou zaměstnanci, kteří svojí prací rozhodují o fungování naší společnosti.
Úroveň jejich kvalifikace a pocit sounáležitosti jsou zdrojem naší síly a úspěchů.
❖ Vedení společnosti věří našim zaměstnancům a bude podporovat jejich aktivity při udržování
a zlepšování všech procesů v naší společnosti.
❖ Neustálým zvyšováním povědomí o kontextu organizace a využíváním svých znalostí a zkušeností
budou zaměstnanci přispívat ke zlepšování našich produktů a služeb a snižovat zatěžování životního
prostředí ve všech oblastech.

Poskytovatelé
❖ Cílevědomě budeme budovat dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi společností BIPO
a našimi poskytovateli materiálů, výrobků a služeb.
❖ Nekompromisním uplatňováním požadavků na sledování a snižování negativních vlivů na životní
prostředí ze strany našich poskytovatelů a kontroly tohoto chování budeme přispívat k plnění
strategických záměrů a cílů naší společnosti.

Řízení integrovaného systému a jeho procesů
❖ Budeme udržovat a trvale rozvíjet integrovaný systém řízení, který považujeme za prostředek
k získání a udržení dobré pověsti, k ekonomické prosperitě a stabilizaci sociálních jistot každého
zaměstnance.
❖ Řízením všech procesu a činností budeme zvyšovat jejich efektivitu a kvalitu našich produktů
a současně snižovat negativní dopady procesů a produktů na životní prostředí.

Tato politika společnosti BIPO, společnost s r.o. je se všemi zaměstnanci pravidelně diskutována
a průběžně přezkoumávána.
Příšovice, 15.01. 2018
Výtisk č. 1

Za vedení společnosti: David John

