Politika integrovaného systému managementu řízení

▪

STOMIX, spol. s r. o., je dodavatelem materiálů pro dokončovací práce ve stavebnictví. Vyrábí a dodává vnější
kontaktní tepelně izolační systémy, omítkoviny, fasádní a interiérové barvy, materiály pro sanaci a ochranu betonu,
lepicí a stěrkové hmoty, penetrační laky a základní barvy.

▪

Zajištění vysoké úrovně kvality, ochrany životního prostředí a efektivního využívání energií při výrobě, prodeji a
zpracování našich výrobků pokládáme za prioritní pro dosažení úspěšnosti a prosperity naší společnosti a zvyšování
konkurenceschopnosti na tuzemském a zahraničním trhu. Naším cílem je přispět ke snaze o zachování přirozeného
životního prostředí, zásob obnovitelných zdrojů pro příští generace, úspěšné a dlouhodobé uplatnění našeho
sortimentu výrobků u zákazníka a to s nejvyššími nároky na jejich technické, uživatelské parametry. Měřítkem
posuzování nároků zákazníků na výrobky by měl být standard na trzích Evropské Unie.

Důsledně dodržujeme veškeré požadavky platných právních předpisů, technických norem a interních předpisů,
souvisejících s činností společnosti, pravidelně vyhodnocujeme soulad s těmito požadavky a přijímáme související
opatření.
Zavazujeme se vytvářet potřebné zdroje, které jsou orientovány na výcvik a vzdělávání pracovníků, rozvoj
infrastruktury, management pracovního prostředí a rozvoj systémů měření, zvyšovat environmentální povědomí
zaměstnanců, odborné znalosti a odpovědnost při ochraně životního prostředí a efektivním využívání energií.

Prostředí (environment, legislativa)
▪
▪

▪
▪

Zavazujeme se zajišťovat odpovídající zdroje pro environmentální management a management kvality a vytvářet
podmínky umožňující podporu a plnění této politiky.
Usilujeme o neustálé zvyšování energetické účinnosti a monitorujeme alternativní a obnovitelné zdroje energie,
stanovujeme energetické cílové hodnoty, neustále přezkoumáváme jejich dosažení a sledujeme případné potřeby
pro jejich změnu.
Při vývoji, výrobě a při zpracování výrobků používáme takové materiály a technologie, které umožňují zpracování
druhotných surovin, úsporu energie a využíváme nejnovější poznatky a trendy.
Ve všech oblastech podnikání se řídíme platnými zákony, nařízeními a předpisy.

Dodavatelé
Prostředí

▪
▪

Dodavatelé

▪

Bezpečnost a
ochrana
zdraví

Zaměstnanci

Veškeré vztahy s dodavateli se řídí dle Kodexu dodavatele STOMIX a uzavřených smluv.
Prosazujeme zásady ochrany životního prostředí a efektivního využití energií u našich smluvních partnerů a
upřednostňujeme takové smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy.
Orientujeme se na kvalitní suroviny a nekompromisně požadujeme stanovené kvalitativní parametry. Při výběru
surovin a výrobních technologií preferujeme environmentální a ekologická hlediska.

Bezpečnost a ochrana zdraví
▪
▪

Pravidelně provádíme školení zaměstnanců, kontrolu dodržování BOZP.
Trvale zlepšujeme realizované činnosti a pracovní podmínky našich zaměstnanců a dbáme na důsledné
vyhodnocení a prevenci rizik tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na životní prostředí a zdraví všech
pracovníků.

Neustálé zlepšování
Zákazníci

IMS

▪

Neustálé
zlepšování

▪
▪

Uplatňujeme a rozvíjíme integrovaný systém IMS – kvalita a ochrana životního prostředí dle požadavků norem
ISO 9001 a ISO 14001.
Využíváme podněty pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů.
Program trvalého zlepšování je zaměřen na činnosti vedoucí ke zdokonalování procesů, zvyšování kvality výrobků
a produktivity, při snižování přímých i nepřímých nákladů s kladným dopadem na konkurenceschopné ceny
našeho sortimentu.

Firma se hlásí k principům, normativům a požadavkům společenské odpovědnosti.
Management STOMIX, spol. s r. o., se rozhodl v zájmu zvyšování a zlepšování úrovně řízení managementu
integrovaného systému vyhlásit v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti tuto politiku v následujících
oblastech.

Od všech zaměstnanců společnosti se očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k
trvalému plnění zásad vyhlášené integrované politiky kvality a environmentu.

Hlavní principy politiky IMS:
Orientace na zákazníka
▪
▪

Spokojenost zákazníka je naším prvořadým cílem, kterému podřizujeme naše chování a přístup a je měřítkem
řízení kvality našich produktů a služeb. Potřeby a požadavky zákazníků určují směr a vývoj aktivit naší organizace.
Snažíme se porozumět všem potřebám zákazníka, spolupracovat s ním při přesném definování požadavků na
kvalitu námi dodávaných výrobků, při zvážení našich výrobních možností a možností našich dodavatelů.

Ve Skorošicích, dne 16. 12. 2019

Krzysztof Stremlau
Jednatel společnosti

Přezkoumáním politiky vedením společnosti dne 18. 12. 2020 bylo zjištěno, že politika IMS vyhovuje strategii
společnosti pro nadcházející období a není potřeba ji měnit.

Zapojení zaměstnanců
▪

Úspěch společnosti závisí na kvalitě našich zaměstnanců ve smyslu jejich dovedností, zkušeností a jejich
pozitivního přístupu ke strategii, politice a cílům firmy. Je věnována velká pozornost náboru nových zaměstnanců,
odbornému vzdělávání, školení, sdílení informací a jejich motivaci. Tím je zaručen jejich růst společně se
stoupajícími potřebami a požadavky zákazníků a trhu.

Ve Skorošicích dne 18. 12. 2020

Krzysztof Stremlau
Jednatel společnosti

