Příloha č. 2
POLITIKA INTEGROVANÉHO
SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Jaroslav Fišer - KLIMAMONT
Areál UNIPETROL RPA,
st. 1690/10
436 70 Litvínov

Společnost Firma Klimamont se od samého počátku své existence zabývá montážemi, projekcí,
servisem a opravami chladírenských a klimatizačních zařízení. Snaha vedení společnosti firmy o
zkvalitňování svých služeb vedla v roce 2000 k zavedení systému řízení jakosti kvality v souladu
s požadavky normy ČSN ISO 9002:1995 a úspěšné certifikaci (ČSN EN ISO 9001:2001 2008).
Hlavní realizační činnost společnosti
firmy v sobě od samého počátku své existence nese
environmentální zátěž. Přesto, že obor udělal obrovský pokrok a zátěž životního prostředí je
minimalizována (ČSN EN ISO 14001:2005), stále zůstává. Naše činnost se dotýká zejména produkování
pevných odpadů a znečišťování ovzduší.
Majitel firmy a všichni zaměstnanci si jsou vědomi nutnosti chránit životní prostředí a minimalizovat
dopady naší činnosti na životní prostředí.
K dobrému jménu naší společnosti firmy neodmyslitelně patří poskytování kvalitních služeb zákazníkům
při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců i veřejnosti. Jaroslav Fišer KLIMAMONT chce udržet a dále rozvíjet svoji pozici spolehlivého a vyhledávaného partnera
orientovaného na plnění požadavků a potřeb svých zákazníků.
O plnění těchto záměrů chce Jaroslav Fišer - KLIMAMONT trvale podávat důkazy zavedením a
udržováním systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s mezinárodním
standardem OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008 a zvyšováním jeho efektivnosti. Svoji
odpovědnost k naplnění tohoto strategického záměru dokládá vedení Jaroslav Fišer - KLIMAMONT
touto deklarovanou politikou.
Hlavními prioritami Jaroslav Fišer - KLIMAMONT jsou kvalitní služby a dobré vztahy se stávajícími i
potenciálními zákazníky. Chceme stále účinněji zpracovávat požadavky a podněty našich zákazníků a
dalších zainteresovaných stran, současně s naplňováním zákonných požadavků a předpisů a aplikovat
je do struktury našich produktů.
Uvědomujeme si, že zajišťovat kvalitní služby můžeme pouze s kvalitními lidmi a proto je systematické
vzdělávání, rozvoj a motivace zaměstnanců jednou z našich klíčových úloh.
Naše filozofie je založená na principu vzájemně prospěšných vztahů.
Na základě vědomí nutnosti udržovat vysokou kvalitu práce, dbát o maximální možnou ochranu
životního prostředí a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců vyhlašuje majitel firmy
Klimamont sídlící v Litvínově - Záluží tuto politiku integrovaného systému řízení:
1. Maximální možné uspokojování potřeb zákazníka v oblasti chladící a klimatizační techniky je
základním východiskem našeho podnikání.
2. Vždy poskytujeme zákazníkovi maximální možné služby v našem oboru
3. Zákazníkům vždy poskytujeme kvalifikovanou poradenskou činnost v oblasti chladící a
klimatizační techniky.
4. Základním klíčem k úspěchu naší společnosti je kvalifikovaný a spokojený pracovník, který
zná nejmodernější technologické postupy a zařízení, jak v oblasti chlazení a klimatizací, tak
v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP.
5. Vybíráme takové partnery pro dodávky, kteří jsou nejenom kvalitní, dodržují smluvní termíny a
zaručují vysokou kvalitu naší práce v oblasti chladírenství a klimatizace, ale zároveň jsou
dostupní tak, že doprava dodávek nezatěžuje neúměrně životní prostředí a jejich činnost
nemá neúměrné dopady na životní prostředí.
6. Neustálé zlepšování integrovaného systému řízení v naší společnosti firmy je kategorickým
požadavkem doby. Bez něho není možný další růst naší společnosti firmy.
7. Naše výrobní procesy a výstupy z nich neustále prověřujeme, monitorujeme a zlepšujeme tak,
aby dopady naší činnosti na životní prostředí byly minimální.
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8. V naší práci klademe důraz na předcházení vzniku neúměrné zátěže před odstraňováním
následků naší práce na ŽP.
9. Dodržování legislativních požadavků kladených na naší činnost považujeme za základní
pravidlo naší práce.
10. Všemi dostupnými prostředky se snažíme naplňovat očekávání našich zákazníků a veřejnosti
a to nejen v oblasti dopadu naší činnosti na ŽP, ale i se zaměřením na jakost kvalitu a BOZP.
11. V souladu s politikou ISŘ stanovujeme jednotlivé cíle a cílové hodnoty v oblasti jakosti kvality,
ŹP a BOZP, které pravidelně prověřujeme.
12. Soustavně zvyšujeme úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců, dodavatelů i
veřejnosti prosazováním požadavků BOZP vedoucími pracovníky na všech jimi řízených
úsecích.
13. Dodržujeme požadavky právních předpisů a ostatních předpisů v oblasti BOZP.
14. Vytváříme firemní klima zaměřené na prozákaznické jednání, vytváření dobrého jména
společnosti firmy a zajišťování procesu neustálého zlepšování.
15. Zvyšujeme povědomí zaměstnanců o spoluodpovědnosti za konečnou jakost kvalitu, ochranu
životního prostředí a BOZP.
16. Identifikujeme a řídíme rizika, informujeme a školíme zaměstnance o rizicích, které je ohrožují
a odstraňujeme existující rizika nebo je snižujeme na přijatelnou úroveň a zlepšujeme
pracovní prostředí a podmínky.
17. V dostatečné míře zajišťujeme lidské, materiální, finanční a informační zdroje potřebné
pro efektivní fungování ISŘ.
18. Při výběru našich obchodních partnerů zohledňujeme kvalitu a spolehlivost jejich
služeb a jejich přístup v oblastech jakosti kvality, EMS (šetrný přístup k životnímu prostředí) a
BOZP.
19. Uplatňujeme neustálé zlepšování a prevence znečišťování.
20. Trvale plníme požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiných
požadavků na ochranu životního prostředí
21. Politiku ISŘ přezkoumáváme tak, aby postihovala měnící se podmínky organizace.
22. Politiku ISŘ sdělujeme všem zaměstnancům i veřejnosti.
23. Upřednostňujeme systém prevence před odstraňováním následků.
24. Minimalizujeme rizika možného znečištění.
25. Přijímáme a reagujeme na názory a připomínky zainteresovaných stran
26. Vedeme zaměstnance k šetřenému využívání přírodních zdrojů
Pověřujeme vedoucí zaměstnance firmy Jaroslav Fišer - KLIMAMONT plněním této politiky.
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Politika integrovaného systému řízení se vztahuje na všechny zaměstnance Jaroslav Fišer KLIMAMONT a poskytuje informaci veřejnosti a zainteresovaným stranám.
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