POLITIKA KVALITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Václav Chmela – Galvanovna s.r.o.
V souvislosti se zavedením systému managementu kvality a environmentálního managementu
ISO 9001 a ISO 14001
vyhlašuje vedení firmy Václav Chmela – Galvanovna s.r.o. tuto politiku jako základní dokument určující
principy chování všech pracovníků firmy.
Rozhodujícím hlediskem při řízení a provádění veškerých činností ve firmě je vždy plné uspokojení
potřeb a očekávání našich zákazníků a to ve vztahu ke kvalitě, ceně a včasnosti dodávaného zboží pro
každého zákazníka.
K nejvyšším podnikatelským prioritám vedení společnosti od jejího založení zároveň patří i ochrana
životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování, včetně
prevence a trvalého snižování znečišťování.
Společnost Václav Chmela – Galvanovna s.r.o. se proto zavazuje:
-

k budování dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky

-

efektivní komunikaci se zákazníky

-

prosazování individuálního přístupu ke každému zákazníkovi a rozšiřování služeb podle jeho potřeb

-

vysoké kvalitě a profesionalitě všech poskytovaných služeb

-

důslednému sledování kvality dodávek a schopností našich dodavatelů, abychom z možných
dodavatelů vybrali pouze ty, jejichž dodávky nám umožňují plně uspokojit požadavky našich
zákazníků

-

budování vzájemně výhodných dodavatelsko-odběratelských vztahů

-

trvalému zkvalitňování zavedeného systému managementu, aby byl účinným nástrojem pro
zvyšování efektivnosti všech procesů firmy

-

průběžnému shromažďování informací o procesech probíhajících ve firmě a jejich pravidelné analýze
za účelem neustálého zlepšování a zefektivňování činností ve firmě

-

neustálému zlepšování environmentálnímu profilu organizace

-

snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí

-

prevenci znečišťování životního prostředí

-

zvyšování povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech
dopadech výrobních i nevýrobních činností a poskytovaných služeb na životní prostředí

-

poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám

K naplnění této politiky se vedení firmy zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro systém kvality
a environmentálního managementu, neustále zdokonalovat a zlepšovat efektivitu těchto systémů a
vytvářet podmínky umožňující podporu této Politiky kvality.
V Písku dne: 22. 1. 2020
Adam Chmela
Jednatel společnosti
Václav Chmela – Galvanovna s.r.o.
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