INTEGROVANÁ
POLITIKA KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
společnosti Agrostav Pardubice, a.s.

Vedení společnosti se v oblasti managementu kvality při realizaci svých certifikovaných činností provádění pozemních, dopravních, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb včetně
jejich rekonstrukcí - zavazuje provozovat vybudovaný systém na vysoké úrovni očekávané
zákazníkem.
Vedení společnosti se v oblasti managementu ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
na všech svých pracovištích a při všech svých činnostech – realizaci a rekonstrukci staveb,
rekultivačních pracích, administrativní činnosti, opravách mechanizace, autodopravě a prodeji
stavebnin – zavazuje vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neškodnou práci, minimalizovat
rizika dopadu svých výrobních činností na své pracovníky, externí strany a životní prostředí.
Integrovaná politika SMK, EMS a BOZP je vedením společnosti Agrostav Pardubice, a.s.
formulována takto:


Aktivně získávat nové a udržovat si stávající zákazníky na základě vysoké kvality stavebních

prací

a ostatních služeb v dohodnutých termínech.


Garantovat



Rozvíjet



Ochraňovat přírodní zdroje recyklací stavebních materiálů a jejich dalším využitím, preventivně

použití vhodných stavebních technologií a materiálů, optimalizovat technologické
postupy a dodržovat plány kvality a kontrol.
vzájemně výhodné dodavatelsko-odběratelské vztahy, orientovat se na spolehlivé
dodavatele služeb a materiálů a vyžadovat na nich aktivní přistup k ochraně životního prostředí
a dodržování legislativy na ochranu životního prostředí a BOZP.
předcházet znečištění vody, ovzduší, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.



Standardně na všech svých střediscích a stavbách udržovat pořádek a bezpečné pracovní prostředí.
Preventivně působit proti vzniku úrazů a poškozování zdraví.



Trvale dodržovat legislativní



Angažovat se v komunikaci se širokou veřejností, zúčastněnými stranami a orgány veřejné a státní

požadavky na produkt, na ochranu životního prostředí, BOZP a jiné
požadavky vztahují se k činnostem organizace.
správy v oblasti životního prostředí a BOZP.



Vzdělávat soustavně své zaměstnance v nových stavebních technologiích, v oblasti BOZP a PO
a trvale prohlubovat jejich povědomí o ochraně životního prostředí.

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.
Vedení společnosti se zavazuje pravidelně přezkoumávat politiku tak, aby odpovídala
aktuálním záměrům společnosti, poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů
SMK, EMS a BOZP, a aby její naplňování vedlo k neustálému zlepšování všech systémů.

V Pardubicích dne 22.10.2018
Schválil:
Ing. Jan Žirovnický, MBA
předseda představenstva a.s.

