RECOSA s.r.o. Pardubice

lnteqrovaná politika QMS a EMS
Společnost RECOSA s.r.o. Pardubice, jejím předmětem podnikaní je provádění a
rekonstrukce střech, provádění hydroizolací spodních staveb a bazén.ůa prodej
hydroizolaěních materiálů pozemních a inženýrských staveb stanoví základní principy
systémů:

Kvality
o

o

Chceme potvrdit a udňet postavení, které odpovídá našítradici a schopnostem, to
znattená být vyhledávaným a spolehlivým partnerem investoru a zákazrttků pťt
provádění střech a nových materiálů dostupných na trhu.

Nabízíme a předáváme jen kvalitní práci, odpovídajícípřáním a požadavkům
zákazníki. Tím udržet zžkazníky a dobré jméno společnosti na trhu. Zvýšit schopnost
konkurence a efektivnost systému Ťízeníspolečnosti a důsledným uplatňováním
managementu kvality podle mezinárodní normy ČSN PN ISO 9001 :2016.

a

Zvyšovat kvalifikaci pracovníkůspolečnosti a povědomí v oblasti systému kvality a
zabezpeěovatčinnostipřirea|izacistavebnovoumechatizací

o

Zavádět a uplatňovat nové technologie vedoucí ke zvyšování efektivnosti a kvality
qýsledného produktu

a

Pracovat podle platné a schválené dokumentace systému kvality

o

a

Kďždý pracovník je odpovědný za kvalitu své práce a za dodtžování dokumentace
systému kvality. Je povinen podílet se na trvalém zlepšování kvality podle svého
organizaěního a funkčniho zaŤazení
Vyrvářet dostatek zdrojů pro uplatňování arozvoj zavedených systémůQMS a EMS.

Ekologie
a

Být ekologicky odpovědným partnerem ve všech oblastech životrrího prostředí, kde
působíme. Zvýšit schopnost konkurence a efektivnost systému Ťizení spoleěnosti a
důsledným uplatňovráním environmentálního managementu podle mezinátodní normy
CSN EN ISO 14001:2016.

a

Stanovit každoročněenvironmentální cíle a cílovéhodnoty na zékladévýsledků
předchozího roku, které povedou k neustálému zlepšování aprevenci znečišťování
životníhoprostředí.

a

Plnit požadavky platn;ýchzékowtých a jiných obecně závaznýchpředpisů anařizení
souvisejících s oblastí životního prostředí.

RECOSA s.r.o. Pardubice
i
a

Oboustranně komunikovat se zaměstnanci a veřejností s cílem vnímat a respektovat
jejich názory a doporučení v oblasti vlivu společnosti na životníprostředí a
seznamovat je s environmentální činnostíspolečnosti.

a

Zvyšovat uvědomění azískávání potřebných znalostí v otézkách ochrany životního
pro středí sých zaměstnanců plánovaný m v zděláváním.

o

Provádět pravidelné audity environmentálního systému a pečlivě vyhodnocovat
environmentální profil, aby byla zajištěna shoda s touto politikou.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.

Vedení se zavazuje pravidelně přezkoumávat tuto politiku tak, aby odpovídala aktuálním
zámérům společnosti v oblasti kvality a ekologie a ochrany zdraví při práci a její naplňování
vedlo k neustálému zlepšování celého systému.
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V Pardubicích dne 1.1.2018
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