Politika integrovaného systému řízení
společnosti PAMA, spol. s.r.o,
Vrcholové Vedení PAMA, spol. s r. o. trvale usiluje o to, aby se spo|ečnost stala předním
poskytovatelem zákaznicky vyhledávaných stavebních produktú a služeb v oblasti provádění staveb,
jejich změn, rekonstrukcí, adaptací a novostaveb.
Hlavní zásadou našípolitiky kvality, environmentu a BoZP je poskytovat vždy nejkva|itnější a
komplexní služby Všem našim zákazníkům, přitom dodržovat ustanovení všech práVních předpisŮ, zákonŮ,
Vyhlášek, nařízení a dalších předpisů.
V rámci integrovaného systému řízení jsme se rozhodli a tNale se zavazuleme respektovat tyto
zásady:
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Kvalita poskytovaných služeb, péčeo životníprostředí

měřítkem posuzování úspěšnosticelé spoleěnosti,

a

minimalizace rizik BozP je základním

Stanovujeme, plníme a hodnotíme cíle společnosti, výsledky hodnocení VyužíVáme k aktualizaci cílůa
k neustálému zlepšování integrovaného systémůřízení QMS, EMS a BoZP.

Stále kvalitnější zabezpečeníposkytovaných služeb při realizaci zakázek dosáhneme použíVáním
moderních pracovních postupů a techno|ogií šetrných k životnímuprostředí, systematickým
monitoringem a hodnocením vlivů (aspektů) a dopadů óinností společnosti na životníprostředí a
minimaIizací odpadů Vznikajících při aktivitách spoleónosti.

Komunikujeme se zainteresovanými stranami. Názory, náVrhy, připomínky či stížnosti zákazníků,
pracovníků státní spráVy nebo odborníků V oblasti ochrany životního prostředí a BoZP jsou cenným
zdrojem podnětů pro naši činnost, Vysoká úroveň komunikace se zákazníky je založena na odbornosti
a profesionálním přístupu Všech našich zaměstnanců k požadavkůma očekáVánímzákazníků
Naše dodavatele stavebních produktů a služeb, potřebných pro Výkon našíčinnosti, hodnotíme
především z hlediska kvality jejich dodávek, dopadu jejich produktů na životníprostředí a rizik
souvisejících s bezpečnostía ochrany zdraví při práci,
Vedení společnosti prosazuje neustálé zlepšování Vnitropodnikového informačníhosystému tak, aby

mohla být lépe řízena Výkonnost společnosti, zpřesňovala

se

interní a externí komunikace,

sjednocovaly se Vnitřní postupy, snižovalo se zatěžování životníhoprostředí dopady našíčinnosti a
eliminovala se rizika Bozp.

závazek vedení společnosti:

Vedení spo|ečnosti se zavazuje Vytvářet podmínky pro naplňování této politiky, cílůa souvisejících
programů. Uvedené budeme pravidelně přezkoumáVat. Budeme uvolňovat dostatečnézdroje pro rozvoj
společnost! PAMA, spol. s r. o. a její neustálé zlepšování. Svoje úsilízaměříme zejména na tyto
parametry (oblasti):

funkčnost, třansparentnost, účinnost,komplexnost a ekonomickou efektivnost.
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Aleš Macháň

představitel Vedení pro kvalitu,
environment a Bozp

V Praze, dne 6. listopadu 2012
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Josef Macháň

jednatel společnosti

