BMS Bojnanský, s.r.o.

Politika
Integrovaného Manažérskeho Systému
Spoločnost‘ BMS Bojnanský, s.r.o., zaviedla integrovaný manažérsky systém
v nasledovných činnostiach:
Povrchové úpravy pre kovové a nekovové materiály; Výstavba, opravy a údržba pozemných,
inžinierskych, vodohospodárskych, energetických, potrubných a mých lĺniových stavieb, ocel‘ových
zváraných konštrukcii ‚ tlakových nádob stabilných ; Manažérstvo projekcie stavieb.
V

Prvoradým cieľom spoločnosti BMS Bojnanský s.r.o. je starostlivost‘ o zákazníka a poskytovanie
bezchybného produktu.

V

Spoločnost‘ BMS Bojnanský s.r.o. podriad‘uje všetku činnost‘ týmto kritériám: nezávislost‘ v rozhodovaní,
starostlivost‘ o klientov z objektívnej pozície, koordinácia a efektívny výber kvalitných dodávateľov produktov
a služieb, vysoká odbornost‘ našich pracovníkov, flexibilita, plánovaná úspešnost‘, plnenie príslušnej
Iegislatívy.

V

Zákazník, jeho nároky i požiadavky na kvalitu produktu je pre spoločnost‘ BMS Bojnanský s.r.o. záväzok
trvalého ziepšovania sa.

V

Spoločnost‘ BMS Bojnanský s.r.o. zamestnáva vysoko kvalifikovaných, skúsených odborníkov, špecialistov,
ktorí sú si vedomí svojich povinností vo vzt‘ahu k systémom manažérstva kvality, ochrany životného
prostredia, BOZP a zákazníkovi. Pre riešenie štandardných, ale aj špecifických problémov má potrebné
know—how, poskytuje príslušné zdroje na realizáciu, udržiavanie a zlepšovanie systémov manažérstva
kvality, životného prostredia a BOZP.

V

Pri realizácii našich činností dbáme na elimináciu environmentálnych vplyvov a dopadov, s ohľadom na
rozsah bezpečnostných a zdravotných rizík spoločnosti

V

Dodržiavame právne a ině požiadavky vyplývajúce pre našu spoločnost‘ z platnej legislatívy v oblasti
životného prostredia a BOZP

V

Pre činnosti s možnost‘ou dopadu na životné prostredie ako aj činnosti s možnost‘ou bezpečnostných
a zdravotných rizík, sme stanovili ciele a programy, ktorých plnenie priebežne monitorujeme

V

Dodržiavame vytvorený systém predchádzania a dodržiavania príslušných preventívnych opatrení, čím
znižujeme riziko vzniku situácií s nepriaznivým dopadom na životné prostredie a zdravie zamestnancov

V

Pravidelným školením zvyšujeme environmentálne povedomie a znalost‘ individuálnych povinností v rámci
BOZP interných zamestnancov, ale aj našich externých dodávatel‘ov

V

Politika IMS je zdokumentovaná, implementovaná (zavedená) a udržiavaná v dokumentácii a činnostiach
spoločnosti BMS Bojnanský s.ro.. Podlieha pravidelnému preskúmaniu, aby sa zabezpečila jej relevantnost‘
a vhodnost‘ pre spoločnost‘ BMS Bojnanský s.r.o..

V

Táto politika je dostupná verejnosti, sú s ňou oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti BMS Bojnanský
s.r.o., ako aj naši obchodní partneri.
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