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Politika integrovaného systému řizeni
Ne cenou' ale kvalitou jsme známi.

Vedení organizace WinProd s.r.o. stanovilo následující kličové
priority a po!itiku pro trvale udrŽitelný rozvoi spo!ečnosti a
pro ochranu životního prostředí v oblasti zpracování dřeva,
plastů a kovů, svařování, zámečnictví, ktempířství, tepení
folií, frézování a lakování při výrobě a montáži světe!ných

reklam.

Priorilo A
Spokojený zákaznik

Priorilq B
Minimální vliv

činností na životní
prostředí

Aktivní respektování stanovených priorit všemi zaměstnanci

Trvalé zvyšování kvalifikace a personální rozvoi zaměstnanců

Neustálé zlepšování pracovních podminek

Pravidelné stanovování a hodnocení cílů a cilorných hodnot

Plnění požadavků platných zákonů a nařízení

Aktivní prevence znečišt'ová ní životního prostřed í

Pravidelné hodnocení, přezkoumávání a trvaIé zlepšování procesů
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VedenÍ organizace WinProd s'r.o. se tímto zavazuje kvýstavbě, implementaci a trvalému zlepŠovánÍ

systému managementu kvality podle normy Čsru elv tso 9001 a systému environmentátního

managementu podle normy Čsru av lso 14001.

Vedení organizace se dále zavazuje klást stále většÍ dŮraz na plnění poŽadavkŮ zákaznÍka a na ptnění

tech n ických p řed p i sŮ a l eg i sl ativ n í ch poŽ ad av ků.

VedenÍ organizace se dále zavazuje k péči o Životní prostředí, kterou povaŽuje za součást řízení
organizace.

Vedení organizace stanovuje, přezkoumává a kontroluje plnění politiky a cítŮ kvality, environmentální
politiky a environmentálnÍch cílů a v pravidelných intervalech provádÍ komplexní přezkoumání systému

managementu kvality i environmentálnÍho managementu.

VedenÍ organizace se zavazuje zajišťovat a poskytovat potřebné zdroje pro činnost systému řÍzení

kvality a environmentu stejně jako je tomu u všech ostatních řÍdicích, technických, organizačních a
pomocných systé m Ů org a n izace.

Za vedení společnosti WinProd s'r.o'

l3 , 2, zc,LJ
Dan Krásný 
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