POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU
KVALITA – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – JADERNÁ BEZPEČNOST
ARAKO spol. s r.o. je významným výrobcem a dodavatelem průmyslových armatur pro tepelnou a jadernou energetiku, chemický a
petrochemický průmysl. Politika integrovaného systému managementu, stanovená vedením společnosti, zahrnuje cíle a metody jejich
dosažení v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jaderné bezpečnosti.
Hlavní cíle společnosti
Zajištění požadované úrovně kvality produktů navrhovaných a vyráběných pro tepelné a jaderné elektrárny, chemický a petrochemický
průmysl, s bezpodmínečnou prioritou zajištění bezpečnosti jaderných elektráren před hospodářskými a výrobními cíli společnosti ve své
činnosti v oblasti využívání atomové energie;
Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí ve všech činnostech společnosti;
Ochrana a bezpečnost života a zdraví lidí je nadřazena ostatním zájmům.
Metody dosažení cílů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jaderné bezpečnosti
Zlepšujeme integrovaný systém managementu na základě požadavků norem ISO 9001, ISO 19443, ISO 14001, ISO 45001 a doporučení
MAAE a zvyšujeme jeho efektivnost a výkonnost;
Maximálně využíváme moderního rozvoje vědy, technologie a výroby při navrhování a výrobě produktů pro jaderné elektrárny a ostatní
průmysl;
Navrhujeme a vyrábíme průmyslové armatury s důrazem na jejich vysokou technickou úroveň, kvalitu, spolehlivost, zajištění požadavků
jaderné bezpečnosti, bezpečnost obsluhy a provozování v souladu s platnými právními a normativními předpisy a jinými požadavky;
Plníme požadavky a očekávání našich zákazníků v rámci uzavřených smluv;
Investujeme do nových technologií a vývoje průmyslových armatur;
Všichni zaměstnanci společnosti jsou zapojeni do procesu zlepšování integrovaného systému managementu;
Motivujeme zaměstnance, systematicky zvyšujeme jejich kvalifikaci a kompetenci v oblasti kvality, prevence rizik, ochrany životního
prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění požadavků jaderné bezpečnosti;
Uplatňujeme požadavky vyplývající z uzavřených smluv u svých dodavatelů, prosazujeme dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské
vztahy s dodavateli, kteří svým přístupem ke kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci přispívají
k plnění našich záměrů;
Dodržujeme pravidla v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v rámci prevence eliminujeme vznik možných pracovních úrazů a
poškození zdraví;
Uplatňujeme důsledně prevenci rizik, zamezujeme znečišťování a tím předcházíme možnému vzniku havárií a jiných mimořádných
situací, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a zdraví.
Vedení společnosti si uvědomuje odpovědnost za implementaci politiky integrovaného systému managementu a zavazuje se
Seznámit všechny zaměstnance společnosti s touto politikou, vysvětlit ji a důsledně ji provádět v praxi, stanovit nezbytné pravomoci a
odpovědnost za její provádění a udržovat ji v aktuálním stavu;
Přidělit potřebné pracovní, materiální, technické, informační a finanční zdroje a provádět kontrolu jejich racionálního využívání za
účelem dоsažení stanovených cílů v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
Zajistit podmínky pro plnění požadavků na ochranu životního prostředí;
Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví;
Odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
Zajistit, aby při výrobě zařízení pro jaderné elektrárny nebyla ohrožena jaderná bezpečnost jinými prioritami;
Plnit závazné povinnosti a požadavky právních a normativních předpisů;
Projednávat politiku, strategii, cíle a zásady společnosti se zaměstnanci a jejich zástupci;
Zvyšovat úroveň zapojení všech zaměstnanců společnosti;
Formovat a rozvíjet u zaměstnanců závazek kultury bezpečnosti, přísné dodržování dokumentovaných postupů a výrobních pokynů;
Periodicky analyzovat Programy zajištění kvality k potvrzení souladu prováděných činností se stanovenými cíli kvality;
Neustále zlepšovat integrovaný systém managementu v souladu s identifikovanými a vyhodnocenými riziky a příležitostmi a
zabezpečovat jeho shodu s požadavky výše uvedených norem a požadavky zainteresovaných stran.
Vedení společnosti očekává od zaměstnanců
Aktivní přístup k plnění stanovených cílů a navazujících úkolů;
Iniciativní přístup k udržování, rozvíjení a neustálému zlepšování integrovaného systému managementu;
Samostatnost, osobní angažovanost a spoluvytváření dobrého jména naší společnosti.
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