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Politika kvality, environmentální politika a politika 
managementu BOZP společnosti BROŽ MaR s.r.o. 

● realizovat produkty a dodávat služby s takovou kvalitou, která zabezpečí spokojenost 
zákazníků s jejich funkcí, spolehlivostí, bezpečností a patřičnou odborností 

● realizovat produkty a dodávat služby se stabilní úrovní kvality  

● proces realizace produktu řídit a kontrolovat tak, aby potřebné úrovně kvality produktů a 
služeb bylo dosaženo bez nutnosti oprav nebo náhrad alternativní součástí a tím se dosáhlo 
nejnižších nákladů  

● proces realizace produktu a dodávky služeb řídit zároveň tak, aby byly minimalizovány dopady 
na životní prostředí, omezována spotřeba materiálu a energie, omezováno množství odpadů a 
zajišťována bezpečnost při realizaci produktu  

● při činnosti organizace musí být plněny požadavky právních předpisů v oblasti EMS, BOZP a PO  

● v rámci neustálého zvyšování ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce se zaměřit při 
své činnosti (výkonné i provozní) zejména na minimalizaci odpadů, recyklaci vznikajících 
odpadů a minimalizaci spotřeby energií a materiálů s významnými dopady na životní prostředí 
(tj. především těžko druhotně zpracovatelných materiálů a přípravků), minimalizaci rizik 
souvisejících s BOZP  

● vyvíjet nové produkty a navrhovat řešení s ohledem na očekávané potřeby zákazníků  
i společenské uplatnění 

● neustále vytvářet vhodné podmínky v materiálovém a strojním zabezpečení výroby k možnosti 
uplatňování systému kvality v organizaci a naplňování cílů v oblasti EMS, BOZP a PO  

● zajistit prevenci znečišťování minimalizací všech možných rizik zohledněných v činnosti 
společnosti, a to zejména zavedením nových poznatků v oblasti bezpečnosti a hygieny práce  
a požární ochrany a průběžným prověřováním havarijní činnosti  

● vytvářet rovněž podmínky pro další vzdělávání zaměstnanců společnosti, důsledně udržovat a 
rozvíjet jejich kvalifikace pro efektivnější uplatnění systému environmentálního managementu 
a managementu BOZP  

● rozvíjet dlouhodobou spolupráci a dobré vtahy s osvědčenými a spolehlivými dodavateli a 
smluvními partnery 
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