POLITIKA INTEGROVANÉHO
SYSTÉMU MANAGEMENTU
Společnost SAPRIL s.r.o. byla založena v roce 1996, založení společnosti bylo motivováno snahou o využití více než desetiletých
rozsáhlých praktických i odborných zkušeností a znalostí společníků organizace v oblasti komplexních služeb v oblasti obalových materiálů
a výroby obalů.
Společnost SAPRIL s.r.o. je ryze česká firma, nabízející svým zákazníkům komplexní služby na území prakticky celé republiky v oblasti
obalových materiálů a výroby obalů. Společnost se podílí na vývoji a tvorbě nových obalů a pro tuto činnost využívá vlastní oddělení
technologie. Společnost využívá pro svoji činnost výhradně vlastní zaměstnance, jejichž široké odborné, praktické a profesní zkušenosti jsou
zárukou vysoké kvality všech poskytovaných služeb a dodržování všech sjednaných termínů v průběhu realizace zakázek společnosti.
Společnost SAPRIL s.r.o. si dosavadní činností vybudovala u svých odběratelů a obchodních partnerů velmi vysoký kredit, uvedenou
skutečnost dokládá jak spolupráce s renomovanými dodavateli obalových materiálů, tak velký počet realizovaných projektů včetně zakázek
pro prestižní zákazníky zejména z automobilového a elektro průmyslu.
Společnost SAPRIL s.r.o. staví svoji obchodní filosofii na maximálně flexibilním a vstřícném přístupu ke všem přáním zákazníků, a to jak
z hlediska časového, tak i z hlediska akceptace požadavku zákazníka na nestandardní řešení zakázky. Nedílnou součástí podnikatelské
filosofie společnosti je respektování všech zásad poctivého podnikání vůči svým obchodním partnerům, společnost nemá žádné nedoplatky
vůči orgánům státní správy. Rozhodne-li se zákazník využít služeb naší společnosti, zcela jistě ocení nespornou kvalitu námi poskytovaných
služeb a profesionální přístup k obchodním partnerům a zařadí se tak k celé řadě našich spokojených zákazníků.
Management společnosti SAPRIL s.r.o. si plně uvědomuje možnou existenci negativních dopadů svých aktivit na životní prostředí. Při všech
svých činnostech a při používání produktů dbá důsledně na ochranu životního prostředí a minimalizaci těchto negativních dopadů na jeho
jednotlivé složky. Zavazujeme se jít cestou ochrany a tvorby životního prostředí a zlepšování výkonnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a přihlašujeme se k zodpovědnosti za ně.
Dodržování požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků považuje management společnosti SAPRIL s.r.o. za základ
pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zavazujeme se k jejich plnění.
Management společnosti SAPRIL s.r.o. se zavazuje se k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu a prevenci
znečišťování. V maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby energií a materiálů. Zavazujeme se
trvale snižovat produkci odpadů, zejména nebezpečných.
Zavazujeme se plnit platná ustanovení všech obecně závazných právních předpisů a jiných závazků souvisejících s bezpečností a ochranou
zdraví při práci. Budeme udržovat systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v jeho rámci jsme stanovili role,
odpovědnosti a pravomoci tak, aby odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla nedílnou součástí celkové odpovědnosti
vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení.
Zaměříme se na prevenci snižování počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání a havárií. Využijeme systém vzdělávání a výcviku svých
zaměstnanců
ke
zvyšování
jejich
uvědomění
a znalostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na prevenci snižování rizik.
Zahrneme problematiku pracovní úrazovosti jako kritérium hodnocení firemní kultury s cílem dosáhnout toho, aby každý zaměstnanec při
výkonu své práce cítil osobní odpovědnost za prevenci před vznikem pracovních úrazů, nemocí z povolání nebo jiných mimořádných
událostí.
Cílem rozhodnutí managementu organizace SAPRIL s.r.o. o zavedení integrovaného systému managementu v souladu s ustanovením norem
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a FSC-STD-40-004 je další zdokonalení a zlepšení služeb
svým zákazníkům, zvýšení efektivity fungování firmy včetně operativních reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků, zvýšení
celkového objemu realizovaných zakázek a upevnění svého postavení na trhu.
Management organizace SAPRIL s.r.o. povede společnost k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a kvality, která
zákazníky společnosti vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu a vlivu konkurenčních subjektů.
Politiku integrovaného systému managementu bude organizace SAPRIL s.r.o. sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem
organizace a všem osobám při výkonu pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na našich
pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů.
Politiku integrovaného systému managementu bude organizace SAPRIL s.r.o. vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat
veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.
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