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Politika integrovaného systému managementu:

Vrcholové vedení společnosti přijímá odpovědnost za provádění a zlepšování
stavebních činností společnosti BELSTAV CZ s.r.o. s ohledem na jejich maximální
kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a minimallzaci nepÍíznivých dopadů na
životní prostředí včetně pr€vence jeho znečišťování.

Pracovníci společnosti na všech úrovních ptní při provádění činností požadavky
právních předpisů platných pro oblast kvality, ochrany životního prostředí ve vztahu
k environmentálním aspektům, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu
ryhledaných rizik a jiné požadavky, odpovídajícím činnostem firmy.

Jedním z hlavních záměrů společnosti je spoko jený zákazník, kterému jsou stavby
dodávány včas, v požadované kvalitě za současné ochrany životního prostředí a
provádění prací bez úrazlů a ohrožení zdraví všech zúčastněných osob. Spokojenost
zaměstnanců je pro vedení společnosti stejně důležitá.

Společnost spolupracuje s příslušnými orgány státní správy, zákaznilr<yo dodavateli a je
otevřená komunikaci s širokou veřejností. Jejich podněty využívá pro zlepšování
systémů Ílzení společnosti.

Systém vzdé|ávání zaměstnanců společnosti zajišt'uje trvalé zrryšování odbornosti a
jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách kvality, ochrany
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Velké úsilí je věnováno ve společnosti tomu, aby veškeré činnosti byly od samého
začátku vykonávány správně, bezpečně a s ohledem na životní prostředí.

Společnost průběžně identifikuj e možná nebezpečí v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví a environmentu, průběžně vyhodnocuje aspekty ohrožení životního prostředí
a eliminuje je tamo kde je to proveditelné.

BELSTAV CZ s.r.o. iniciuje u pečlivě vybíraných subdodavatelů prací a služeb
zajištění provádění kvalitních prací, bezpečného a environmentálního chování jejich
zaměstnanců na stavbách a ostatních pracovištích společnosti v souvislosti s tím, že
usiluje o maximální kvalitu prací, eliminaci ilrazi, nehodo nebezpečných incidentů a
ochranu životního prostředí.
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