POLITIKA
SYSTÉMU ŘÍZENÍ ŽP A BOZP
Společnost STUTAK, s.r.o. je jednou z prvních společností, která se v České republice zaměřuje
na obor aktivní protikorozní ochrany ocelových konstrukcí uložených v zemi nebo ve vodě tzv.
katodickou ochranu, příkladem jsou potrubí, nádrže, plovoucí objekty nebo také chladiče
elektrárenských bloků.
Při své práci společnost využívá nejnovější technologie a metody práce, které jsou maximálně
šetrné k životnímu prostředí a omezují rizika působící na pracovníky a jsou zárukou vysoké
kvality prací. Naše přístupy k zákazníkům, k ochraně ŽP i bezpečnosti a hygieny práce jsou
zahrnuty do integrovaného systému řízení společnosti (EMS dle ČSN EN ISO 14001/BOZP dle
ČSN OHSAS 18001).

Vedení společnosti si je vědomo, že úspěch společnosti v náročném konkurenčním prostředí
závisí zejména na zapojení a přístupu každého pracovníka. Proto jdou představitelé společnosti příkladem a
podporují pracovníky při dodržování následujících zásad:








transformovat požadavky zákazníka a požadavky právních předpisů na úseků ochrany životního
prostředí a BOZP do vnitřních procesů společnosti, tyto předpisy plnit jako minimální požadavek;
řídit procesy i společnost za účelem zvyšování spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran a
naplnění jejich přání a potřeb při dodržení platné legislativy a snížení vlivů činnosti firmy, které negativně
působí na životní prostředí;
upřednostňovat v rámci všech procesů a činností preventivní přístupy, zejména s důrazem na prevenci
znečištění životního prostředí a prevenci pracovních úrazů. Každé riziko ohrožení kvality, životního
prostředí a BOZP jsou pracovníci povinni neprodleně řešit a přijímat preventivní či nápravná opatření;
neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil, pracovní podmínky BOZP a prostředí
zaměstnanců při zachování a rozvíjení svých podnikatelských aktivit;
vhodným způsobem vzdělávat a motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad
ochrany životního prostředí a BOZP;
neustálým zlepšováním vytvářet podmínky pro rozvoj společnosti. Klademe důraz na informovanost
zainteresovaných stran o působení společnosti na životní prostředí a zajišťování bezpečného pracoviště.

Vedení společnosti odpovídá za to, že ochrana životního prostředí a bezpečnost práce je
nedílnou součástí záměrů, plánů a rozhodovacích procesů. Pro realizaci této politiky vytváří
vedení společnosti potřebné podmínky a zajišťuje nezbytné zdroje.
Výše uvedená politika systému řízení ŽP a BOZP je závazná
pro všechny pracovníky STUTAK, s.r.o. a její dodavatele.
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