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KWD AUTOMOTIVE GROUP 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
(Příloha 1a - MHb)

KWD Automotive Group je mezinárodně působící skupina společností střední velikosti, která vyrábí

součásti karoserií a sestavy pro automobilový průmysl. Naše politika systému řízení vychází z filozofie

společnosti, platného zákonného rámce a požadavků našich zainteresovaných stran. Definujeme

zainteresované strany pro naše systémy řízení a analyzujeme interní a externí aspekty, které mají

dopad na společnost a každý z jejich závodů.

Kontext organizace je v souladu s touto politikou systému řízení a našim cílem je neustálé zlepšování

organizace. Prostřednictvím optimalizace kvality, životního prostředí, energií, Informační bezpečnost,

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci usilujeme o udržitelnost. Naše procesy navrhujeme efektivně,

pravidelně je auditujeme, abychom je přizpůsobili s cílem zlepšit spokojenost zákazníků, se kterými

udržujeme pravidelnou komunikaci. Při všech provozních rozhodnutích bereme předem v úvahu možné

dopady naší firemní činnosti na lidi a prostředí. Představenstvo a také ředitelé jednotlivých závodů se

zavázali zajistit soulad každodenních činnosti s touto politikou řízení.

Naše závazky lze zformulovat do následujících bodů:
1. Definovat a stanovit cíle ke zlepšení výkonnosti našich integrovaných systémů řízení, přispívající

k naší strategii udržitelnosti.

2. Plnit všechny platné závazky k dodržování právních předpisů, včetně právních předpisů v oblasti

životního prostředí, a očekávání našich zainteresovaných stran.

3. Neustále hodnotit naše systémy řízení prostřednictvím auditů s cílem snížení rizik.

4. Poskytovat našim zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní podmínky (včetně manipulace

s nebezpečnými látkami), zohledňovat jejich potřeby a podporovat jejich zapojování.

5. Ochrana životního prostředí, kvalita a spotřeba vody, kvalita ovzduší a prevence znečištění.

6. Zvyšovat mezi našimi zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami povědomí o využívání

udržitelných zdrojů.

7. Bojovat proti změnám klimatu a chránit biologickou rozmanitost a ekosystémy.

8. Zajistit dostupnost potřebných informací a zdrojů.

9. Upřednostňovat získávání energeticky úsporného vybavení, zboží a služeb, které splňují normy

v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti.

10. Vyvíjet a navrhovat produkty a činnosti, které zvažují zlepšení energetické a environmentální

výkonnosti společnosti, podpora využívání obnovitelné energie, snížení spotřeby materiálů

a zvýšení efektivity našich procesů.

11. Eliminace vnitřních a vnějších hrozeb, vytváření bezpečných komunikačních kanálů, ochrana a

zajištění bezpečnosti sítě KWD společnosti dle požadavků ISMS
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Zdravé pracovní prostředí, bezpečnost a pohoda zaměstnanců jsou ústředními součástmi naší

společenské odpovědnosti. Vysoká úroveň služeb nám umožňuje zvyšovat naši ziskovost, což bude mít v

důsledku pozitivní vliv na spokojenost zaměstnanců a zákazníků a umožní budoucí investice do rozvoje

naší společnosti.

Tuto politiku schválilo představenstvo a je sdělována všem zaměstnancům. Tato politika je každoročně

revidována, aby byla zajištěna její platnost.


