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Politika integrovaného systému řízení (IMS)
Glanzstoff – Bohemia s.r.o.

Politika IMS, kterou vedení společnosti stanovuje a pravidelně přezkoumává, je jednou ze součástí
strategie společnosti. Povinností zaměstnanců společnosti je pracovat v souladu s touto politikou a
pomáhat při zajišťování plnění cílů společnosti.
Tato Politika IMS byla stanovena s ohledem na účely a kontext organizace a je v souladu
s Politikami řízení mateřské společnosti Indorama Ventures (IVL).
I.

vydávám

Politiku IMS Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
II.

ukládám

1.

Zveřejnit Politiku IMS Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
Z: Manažer QMS

T: 27. 3. 2020

2.

Seznámit prokazatelně všechny zaměstnance s Politikou IMS Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
Z: Manažer QMS + vedoucí oddělení
T: 10. 4. 2020

3.

Rozpracovat Politiku IMS Glanzstoff – Bohemia s.r.o. do cílů společnosti
Z: Manažer QMS + Manažer EMS, EnMS a OHSMS
T: 10. 4. 2020

4.

V rámci integrovaného systému řízení certifikovat po zapracování požadavků normu
ISO 45001.
Z: Manažer EMS, EnMS a OHSMS + vedoucí oddělení
T: 30. 4. 2020

Ing. Milan Grmela
jednatel společnosti
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Politika integrovaného systému řízení Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
Společnost Glanzstoff – Bohemia s.r.o. zavedla, uplatňuje, udržuje a neustále zlepšuje
certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a ISO 45001
Cílem naší politiky je udržování integrovaného systému řízení tak, aby byla zajištěna náležitá
kvalita výrobků a služeb s ohledem na hospodářské zásady, bezpečnost a ochranu životního
prostředí. K dosažení tohoto cíle jsme stanovili následující priority:
 Řízení našich procesů je důsledně a plně orientováno k uspokojení potřeb našich zákazníků. Zvyšujeme
kvalitu, spolehlivost a konkurenceschopnost našich výrobků. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány
jako podněty pro zlepšování našich výrobků a služeb.
 K zajištění schopnosti trvale poskytovat výrobky splňující požadavky zákazníka a příslušné požadavky
zákonů a předpisů definujeme zainteresované strany a jejich potřeby, požadavky a očekávání relevantní
pro systém řízení. Tyto informace monitorujeme a pravidelně přezkoumáváme.
 Usilujeme o tvorbu harmonizovaných procesů, aby bylo možné zaručit nejvyšší standardy jakosti při
optimálním poměru cena/výkon.
 Efektivně řídíme a zlepšujeme postupy a procesy a podporujeme a motivujeme naše spolupracovníky s
cílem budování našeho know-how.
 Při výběru dodavatelů materiálů, zboží a služeb spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou
prokazatelně schopni plnit naše požadavky.
 Plnění právních předpisů a norem je samozřejmostí.
 Základním předpokladem výrobní činnosti společnosti je, že využíváme nejlepší dostupné techniky a
plníme integrované povolení, zákonné limity a normy.
 Péči o životní prostředí a zdravé pracovní prostředí a jejich neustálé zlepšování a prevenci znečišťování
považujeme za trvalou součást hodnotících kritérií společnosti, kterými se prezentujeme svým
zákazníkům a smluvním partnerům.
 Považujeme za svou povinnost monitorovat a kvantifikovat vliv svých činností na životní prostředí,
s vědomím, že výsledky tohoto monitoringu přesvědčivě prokáží úsilí a výsledky péče vynaložené na
ochranu životního prostředí.
 Definujeme zodpovědnosti, kompetence a postupy všech zaměstnanců a externích organizací s cílem
dosažení systematické péče o životní prostředí.
 Vytváříme podmínky pro neustálé zdokonalování vlastního výcvikového a kvalifikačního programu pro
všechny zaměstnance. Jeho cílem je předcházet ekologickým haváriím a mimořádným událostem,
prohlubovat znalosti o postupech při jejich vzniku a řešení jejich následků a znalosti o vlivu jednotlivých
pracovních činností na životní prostředí a zvýšit vnímavost k jeho ochraně.
 Přijímáme dialog s veřejností jako trvalou součást kontroly míry vlivu výrobních činností na životní
prostředí.
 Pro konkrétní měřitelné snížení míry vlivu na životní prostředí přijímáme cílená termínovaná opatření.
 V rámci integrovaného systému řízení jsme zavedli, udržujeme a neustále zlepšujeme certifikovaný
systém managementu hospodaření s energií.
 Pracujeme na neustálém zvyšování energetické hospodárnosti.
 Podporujeme nákup energeticky úsporných produktů a služeb a projekty na snižování energetické
náročnosti.
 Základním nástrojem k plnění závazku být moderním bezpečným podnikem je prevence vzniku
mimořádných událostí, která spočívá v soustavné identifikaci zdrojů rizik a jejich hodnocení. Přijímání a
realizace opatření k jejich minimalizaci a informovanost o nich zaměstnance a ostatní pracovníky
vykonávající činnosti řízené naší společností.
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 Naplnění této strategie docílíme aktivním uplatňováním průběžně zdokonalované prevence závažných
havárií.
 Přijímáme dialog s veřejností, který považujeme za zdroj podnětů ke zdokonalování prevence vzniku
závažných havárií.
 Řízení prevence závažných havárií považujeme za stále se zdokonalující proces sledovaný pomocí cílů a
úkolů, jejichž plnění je následně hodnoceno a evidováno. Při této činnosti budeme důsledně vycházet
z platných legislativních předpisů a limitních ukazatelů. Uplatníme zároveň všechny dostupné
nejmodernější poznatky, které budou průběžně zahrnovány do systému havarijních plánů.
 Součástí integrovaného systému řízení je certifikovaný systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
který je udržován a neustále zlepšován.
 Zavazujeme se k vyhledávání rizik z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která by mohla
ohrozit naše zaměstnance a zaměstnance externích firem.
 Všechna známá možná rizika jsou dostupná všem zainteresovaným stranám a jsou s nimi aktivně
komunikována.
 Považujeme za samozřejmé preventivně předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví a neustále
zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 Definujeme zodpovědnosti, kompetence a postupy všech zaměstnanců a externích organizací s cílem
vytvořit vhodné a bezpečné podmínky pro práci a minimalizovat možnost vzniku pracovního úrazu.
 Komunikujeme se všemi pracovníky o problematice BOZP a se zástupci pracovníků projednáváme
otázky řízení BOZP.

Společnost Glanzstoff – Bohemia s.r.o. se zavazuje realizovat tuto veřejně deklarovanou Politiku
IMS tak, aby systém řízení byl neustále zlepšován a zahrnoval všechny aspekty řízení moderní
chemické společnosti.
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