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Politika EMS - FLÍDR s.r.o.
Firma FLÍDR s.r.o. působí na mezinárodním trhu automobilového, strojírenského, zemědělského,
potravinářského a elektrotechnického průmyslu. Vedení společnosti v návaznosti na strategii kvality a v
souladu s podnikatelským záměrem zavést a udržovat systém environmentálního managementu, přijímá
následující politiku EMS:
Poslání a principy

•

Ochrana životního prostředí patří k hlavním úkolům naší činnosti, za jejíž plnění
uplatňujeme přímou odpovědnost v rozsahu všech funkcí našich zaměstnanců.

•

Včasně a úplně informovat zaměstnance, veřejnost a orgány státní správy o
všech významných vlivech výrobní činnosti na životní prostředí a postupech jejich
regulace a ověřování.

•

Inovacemi zlepšovat nejen kvalitu výrobku a rozšiřování sortimentu, ale chápat je
jako proces snižování výrobních nákladů a energetické náročnosti provozu,
modernizace výroby a zajištění kvalitního servisu výrobního a pomocného
zařízení, což ve svém důsledku sníží zatížení životního prostředí.

•

Pokud je to možné, je nutné předcházet mimořádným událostem v oblasti
životního prostředí. Možná rizika jsou minimalizována důsledným uplatňováním
principů prevence a systematickou přípravou na zvládnutí mimořádných situací.
Pokud však přes veškerou snahu k mimořádné události dojde, povinností
společnosti je vyšetřit neprodleně veškeré důsledky a přijetím nápravných a
preventivních opatření se jich v budoucnosti vyvarovat.

•

Využívat systém vzdělávání pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a
získání potřebných znalostí a zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí.

•

Procesy systému environmentálního managementu dále koordinovat a začleňovat
do stávajícího integrovaného systému managementu. Neustálé snižování vlivů
výrobků a výrobního procesu na životní prostředí chápat i jako zvyšování kvality
poskytovaných služeb.

•

Rozvíjet spolupráci s místními
zainteresovanými stranami.

•

Dodržovat všechny zákonné předpisy i místní vyhlášky k ochraně životního
prostředí, zachování přírodních zdrojů a k zajištění čistějšího a bezpečnějšího
pracovního prostředí pro všechny zaměstnance.

organizace
Požadavky
zainteresovaných stran
a komunikace

Neustálé zlepšování

Prevence znečišťování

Metodické zásady

Koordinace s politikou
a systémem jakosti

Místní podmínky

Dodržování
environmentálních
předpisů a zákonů

úřady,

komunitami

v

okolí

a

dalšími

Od všech zaměstnanců očekáváme pochopení a uplatňování této politiky EMS. Vedení společnosti se
zavazuje, že svým přístupem vytvoří předpoklady pro její naplňování v každodenní práci nás všech.
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