POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU (IMS)
Spoločnosť Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB zabezpečuje obchodnú a stavebnú
činnosť a služby súvisiace so stavebnou činnosťou. Politikou firmy je poskytovať kvalitné služby
svojim zákazníkom pri minimalizovaní nepriaznivých dopadov všetkých činností a služieb na
životné prostredie a ochranu zdravia pri práci.
Spoločnosť uplatňuje, udržuje a trvalo zlepšuje integrovaný manažérsky systém podľa
normy STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14 001 a OHSAS 18001.
Vedenie spoločnosti sa pri dodržiavaní požiadaviek jednotlivých časti integrovaného
manažérskeho systému zaväzuje :
1. Vytvárať dostatočné zdroje potrebné k naplneniu stanovených cieľov;
2. Zvyšovať odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti profesionálnej, v oblasti kvality,
životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tým zvyšovať kvalitu
ľudských zdrojov a poskytovaných služieb;
3. Zaistiť zamestnancom dobré pracovné prostredie a podmienky, aby boli spôsobilí plniť
všetky požiadavky na nich kladené;
4. Hodnotiť a vyberať svojich dodávateľov s cieľom maximálnej efektívnosti pri dodržaní
zásad BOZP a ochrany životného prostredia;
5. Usilovať sa o minimalizovanie negatívnych dopadov vlastných činností a poskytovaných
služieb na životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
6. Vylúčiť alebo obmedziť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb
z povolania a iných poškodení zdravia pri práci;
7. Dodržiavať záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, platnej legislatívy, technických
noriem a ďalších požiadaviek;
8. Prijímať zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb, uspokojovanie potrieb
zákazníkov, ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci
podnikateľských aktivít spoločnosti;
9. Motivovať zamestnancov, aby ciele v oblasti integrovaného systému manažérstva boli nimi
prijaté, aby poznali svoju úlohu a zodpovednosť pri ich dosiahnutí a mali záujem na
dôslednej realizácii krokov vedúcich k naplneniu cieľov.
Vedenie spoločnosti na podporu plnenia týchto záväzkov stanovuje ciele kvality,
environmentálne ciele, ciele BOZP a programy na dosiahnutie týchto cieľov.
Táto politika IMS je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti Ing. Miroslav
Mularčík – MOVYROB a je sprístupnená na stránke spoločnosti www.movyrob.sk.

V Prešove dňa : 9.1.2017

Ing. Miroslav MULARČÍK
majiteľ firmy

