Politika jakosti a ochrany životního prostředí
pro roky 2021 – 2023
1. Rozhodujícím měřítkem kvality naší práce, která je zaměřena na výrobu forem, jednoúčelových strojů
a přípravků je stanovisko zákazníka. Veškerá naše činnost je důsledně a plně orientována k úplnému
uspokojení všech potřeb našich zákazníků, požadavků právních předpisů a neustálému zlepšování kvality
našich výrobků.
2. Sledujeme a vyhodnocujeme vlivy na životní prostředí ve všech fázích „životního cyklu“ našich
výrobků. Splňujeme požadavky platné legislativy, spolupracujeme s dotčenými orgány státní správy tak,
aby bylo zajištěno splnění státní a regionální politiky ochrany životního prostředí a řídíme činnosti tak,
abychom trvale omezovali působení nežádoucích vlivů na životní prostředí. Neskrýváme informace o
našem chování k životnímu prostředí, naopak je veřejně prezentujeme.
3. Všestranně podporujeme neustálé zlepšování efektivnosti systému řízení. Při návrhu, výrobě a prodeji
výrobků využíváme a trvale zlepšujeme metody, postupy a prostředky, které zajišťují vysokou kvalitu,
bezpečnost a ochranu životního prostředí. Respektujeme zákonné předpisy a normy a dále rozvíjíme
soustavu vnitřních předpisů.
4. Jakosti výrobků dosahujeme výběrem vhodných dodavatelů, identifikací, plánováním, řízením a
monitorováním všech procesů podílejících se na vzniku výrobků a uplatňováním metod trvalého
zlepšování.
5. Zdrojem našeho úspěchu je motivace kvalifikovaných pracovníků – jejich znalost systému jakosti,
bezpečnosti a ochrany životního prostředí a jejich ztotožnění se s firmou. Každý pracovník si je vědom
svých povinností v oblasti zajišťování jakosti a tím nese svůj díl odpovědnosti za kvalitu vykonávané
práce. Prosazujeme dodržování bezpečnosti práce na našich provozech a vyžadujeme dodržování právních
a jiných požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům
a pracovním rizikům.
PRO NAPLNĚNÍ POLITIKY JAKOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BUDE VEDENÍ
FIRMY MOTOR JIKOV FOSTRON A. S.:
• podporovat rozvoj systému jakosti a ochrany životního prostředí ve shodě s normami ČSN EN ISO
9001, ČSN EN ISO 14001 a požadavky zákazníků,
• provádět pravidelné vyhodnocování účinnosti Politiky jakosti a ochrany životního prostředí, vlivů
interních a externích aspektů, potřeb a očekávání zainteresovaných stran a plnění navazujících cílů a
cílových hodnot,
• pravidelně přezkoumávat a analyzovat rizika interních a externích aspektů a požadavků a očekávání
zainteresovaných stran,
• trvale hledat možnosti snižování spotřeby energií, vstupních surovin a materiálů,
• vytvářet podmínky pro zvyšování kvalifikace a periodické vzdělávání všech pracovníků,
• trvale zajišťovat podmínky pro bezpečnou práci všech pracovníků.
VEDENÍ FIRMY MOTOR JIKOV FOSTRON A. S. OČEKÁVÁ OD VŠECH PRACOVNÍKŮ:
• znalost Politiky jakosti a ochrany životního prostředí, navazujících cílů a cílových hodnot a jejich
důsledné naplňování,
• znalost zásad a postupů systému řízení firmy a jejich bezpodmínečné respektování a dodržování,
• všestrannou spolupráci a iniciativu při uplatňování a zdokonalování systému jakosti a ochrany
životního prostředí.
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