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Vedení společnosti Colognia press, a.s., která je zaměřena na tisk samolepicích etiket,
visaček a obalových materiálů pro průmysl, obchod a služby přijímá tento závazek:

ROZHODNUTÍ
IPSM-Z6 POLITIKA ISM

Majitelé a management se ztotožňují s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, zákonů
a předpisů.

Osobně se angažují v plnění těchto požadavků nejen v celé firmě, ale i ve vztahu k dodavatelům. Řízení
kvality, ochrany životního prostředí a BOZP a PO je organickou součástí managementu firmy.

Základním a prvořadým cílem činností firmy je uspokojování potřeb zákazníků na bázi „jiného
přístupu“ – nabízíme zákazníkům nejen kvalitní produkt, ale i zákaznickou podporu a individuální
přístup.

Za kvalitu dodávky nepovažujeme jen typickou kvalitu prodávaných výrobků, ale i přidanou hodnotu
vycházející hlavně ze služeb klientovi.

Snažíme se o partnerský přístup. V oblasti nákupu preferujeme kvalifikované partnery s odpovídající
úrovní produktu a služeb.

Kvalifikovaný, respektovaný a loajální zaměstnanec, rozumějící cílům a strategii společnosti je největší
přidaná hodnota pro společnost.
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Pracovat v souladu s požadavky systému řízení,
zlepšovat ho a udržovat podle norem:

Rozhodnutí vedení

Vedení Colognia press, a.s. vyhlašuje politiku s mottem:

„Práce a sny“
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Společnost Colognia press, a.s. se dále zavazuje:

• Trvale splňovat právní i jiné požadavky vztahující se k managementu kvality, k ochraně životního
prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci související s naší podnikatelskou činností.

• Definovat cíle kvality, environmentální cíle a cíle BOZP.

• Implementovat kroky, které vedou k neustálému zlepšování systému managementu kvality,
systému environmentálního managementu a managementu BOZP.

• Snižovat zátěž životního prostředí pocházející z lidské činnosti, zlepšovat environmentální
standardy pro kvalitu lidského života.

• Trvale ověřovat účinnost ekologicky orientovaného systému řízení společnosti tak, aby výsledkem
bylo snižování negativních dopadů na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatele regionu.

• Pravidelně vyhledávat, hodnotit a snižovat rizika a ohrožení v oblasti BOZP za přispění návrhů
a připomínek vlastních zaměstnanců, s výrazným zaměřením na prevenci pracovních úrazů
a špatných vlivů na zdraví zaměstnanců a spolupracujících osob a well-being.

• Důslednou prevencí předcházet haváriím, skoronehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít
negativní dopad na zdraví zaměstnanců.

• Motivovat vlastní zaměstnance k odpovědnosti za vlastní činnosti tak, aby si uvědomovali možné
důsledky vlivů svých činností na své zdraví a na životní prostředí.

• Zlepšovat svůj environmentální profil zejména v oblasti produkce nebezpečných odpadů
a znečišťování ovzduší.

• Začlenit požadavky na přiměřenou ochranu životního prostředí do všech procesů tak, aby se péče
o životní prostředí stala běžnou součástí všech činností.

• Informovat zaměstnance a další spolupracující osoby o možných rizicích a motivovat je
k odpovědnosti za vlastní bezpečnost a za bezpečnost ostatních lidí.

• Zajišťovat odpovídající zdroje pro bezpečnostní management a vytvářet podmínky umožňující
prosazování a plnění vyhlášené politiky BOZP a stanovených cílů.

• Vytvářet a udržovat důvěru v naše výrobky a služby a dále se pozitivně vyčleňovat proti konkurenci
díky „jinému přístupu“.

Štěpánka Líznerová
Statutární zástupce


