KONSIT
PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI
POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
QMS, EMS A BOZP
Společnost KONSIT a.s. patří v České republice mezi přední stavební firmy. Zabývá se realizační činností
v oblasti provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb, včetně liniových
podzemních staveb a speciálních technologií. Provádí novostavby i rekonstrukce, včetně obnovy
památkových objektů.
Společnost má certifikovaný integrovaný systém
ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.
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K minimalizaci možných negativních dopadů našich činností a ke zlepšování vztahů se zákazníky se vedení
společnosti KONSIT a.s. zavazuje:
1. Neustále zlepšovat integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu
a managementu BOZP.
2. Zajistit u všech zaměstnanců pochopení politiky a její plné akceptování, seznamovat zaměstnance
s vyhlášenými cíli společnosti, kdy každý zaměstnanec zná odpovědnosti a pravomoci při plnění cílů
a zabezpečení funkčnosti integrovaného systému.
3. Sledovat a naplňovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek,
správních rozhodnutí a dalších požadavků orgánů státní správy a jiných zainteresovaných stran
v oblasti kvality poskytovaných služeb, ochrany životního a pracovního prostředí a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
4. Využívat komplexní systém vzdělávání svých zaměstnanců k trvalému zvyšování jejich uvědomění
a získávání potřebných znalostí a trvalý rozvoj v oblasti nových technologií, ochrany životního
prostředí a otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Udržovat vysokou kvalitu realizovaných staveb a tím naplňovat potřeby a očekávání zákazníků,
předcházet vzniku závad v kvalitě používáním pouze ověřených a certifikovaných výrobků,
nasazením kvalifikovaných pracovníků při provádění stavby, včetně výběru prověřených
subdodavatelů a zajištěním pravidelných kontrol výrobního procesu. Používat technologie, zařízení,
stavební a speciální mechanismy s ohledem na životní prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci pracovníků.
6. Předcházet preventivně znečišťování ovzduší, vody a půdy, usilovat o odstranění a eliminaci
negativních vlivů svých činností na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel, aplikovat
postupy pro omezování rizik, které pro jednotlivé pracovní činnosti zahrnují identifikaci ohrožení,
stanovení rizik a jejich hodnocení s cílem jejich odstranění nebo minimalizace jejich působení,
zaměřit se na neustálé zlepšování a na snížení rizik vzniku mimořádných událostí.
7. Zajistit efektivní využívání obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů.
8. Přizpůsobovat opatření v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a ochrany a zdraví zaměstnanců
měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a dbát na zlepšování.
Komunikovat a konzultovat se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami zásadní otázky
zajištění kvality poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
9. Projednávat se zaměstnanci nebo jejich zástupci, dodavateli, odběrateli, návštěvníky, popřípadě
s veřejností všechny záležitosti týkající se bezpečnosti práce na pracovištích a zajistit jejich
spoluúčast na rozhodování o důležitých aspektech bezpečné práce pro zajištění bezpečného
a zdravého pracovního prostřední a snižování rizik v oblasti BOZP.

Dne: 18. 2. 2021

Ing. Pavel Polcar v. r.
generální ředitel
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