Integrovaná politika
Vedenie spoločnosti INREST, s.r.o. sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
a OHSAS 18001:2007, spracovať, zaviesť, udržiavať a trvalo zlepšovať efektívnosť IMS.
Spoločnosť INREST, s.r.o. si je vedomé zodpovednosti za kvalitu, bezpečnosť práce všetkých
zamestnancov a celkovou ochranou životného prostredia.
Integrovaná politika manažérstva je pravidelne preskúmavaná a jej zásady sú:
1. Trvalé uspokojovanie požiadaviek všetkých zákazníkov. Spoločnosť zabezpečuje trvalú
úroveň kvality svojich produktov s cieľom naplnenia potrieb zainteresovaných strán podľa
platných technických a legislatívnych noriem.
2. Uplatňovaním najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov
a produktov. Hľadaním príležitostí na skvalitnenie a zlepšenie služieb.
3. Celá spoločnosť sa zaväzuje plniť záväzné požiadavky na ochranu životného prostredia,
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných požiadaviek, ktorým
spoločnosť podlieha. Trvalým cieľom je neustále zlepšovať integrovaný systém
manažérstva, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť vysokej úrovne firemnej kultúry a firemného
image. Značnú pozornosť venovať pracovnému prostrediu všetkých zamestnancov úzko
súvisiacimi s bezpečnosťou a hygienicky nezávadnou prácou, s produktivitou práce,
efektívnosťou poskytnutých služieb, a teda s prosperitou spoločnosti.
4. Spolupracovníkov považujeme za základný zdroj úspechu spoločnosti, preto ich schopnosti
rozvíjame trvalým vzdelávaním a neustálou motiváciou s cieľom zlepšovania kvality,
úrovne životného prostredia a zvýšením bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach
vykonávaných v spoločnosti. Zároveň od nich očakávame plnohodnotnú kvalitnú
a profesionálnu prácu.
5. Spoločnosť uplatňuje systém s ohľadom na ochranu životného prostredia - šetrí prírodné
zdroje. Dôslednou prevenciou predchádza haváriám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli
mať negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie zamestnancov a ovplyvňovali
zainteresované strany. Vyhodnocuje rozsah rizík a hľadá príležitosti zlepšovania
environmentálneho správania svojich činností a služieb, i v oblasti systému manažérstva
BOZP.

6. Spoločnosť k naplneniu Politiky IMS udržuje dobré partnerské vzťahy so svojimi
dodávateľmi.
7. Stanovená Politika IMS je záväzná pre všetkých interných a externých pracovníkov
spoločnosti, ktorí sú povinní riadiť sa uvedenými zásadami. Kontrolou dodržiavania zásad
uvedených v tejto Politike IMS je poverená osoba zodpovedná za IMS.
8. Politika IMS nadobúda platnosť dňom jej podpísania.
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