Politika Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Společnost KOSTAL vyvíjí a vyrábí především elektroniku a elektromechanické komponenty určené pro
automobilový průmysl. Stejně jako si společnost KOSTAL zakládá na bezpodmínečné bezpečnosti
a spolehlivosti svých výrobků, zakládá si stejnou měrou i na bezpečné práci svých zaměstnanců.
Vedení společnosti si je vědomo toho, že všechny aktivity spojené s touto výrobou mají přímý či nepřímý vliv
na vznik nebo existenci různých nebezpečí a z toho vyplývajících rizik pro pracovníky, kteří jsou zapojeni do
realizace jednotlivých procesů.
Nejvýznamnějšími riziky jsou pohyb manipulačních vozíků a pracovníků po společné komunikaci, možný
kontakt se vstřikolisy a dále údržba a seřizování vysoce specializovaných strojů a zařízení.
Naše společnost se hrdě hlásí k aktivní ochraně zdraví svých zaměstnanců a bude se řídit ve všech svých
aktivitách zejména následujícími zásadami:
Odpovědnost
Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i neustálé zlepšování systému BOZP je v naší
společnosti považována za stejně významnou oblast činnosti jako všechny její hospodářské aktivity.
Hodnocení investičních záměrů a výrobních procesů
Vedení společnosti dohlíží na posuzování nových investic a nově zaváděných procesů z hlediska jejich
bezpečnosti a minimalizace rizik s ohledem na BOZP. Stejně tak přezkoumává i procesy stávající.
Vyhodnocování rizik a možného nebezpečí
Všechny útvary společnosti vyhledávají a analyzují možná nebezpečí a z toho vyplývající rizika při práci na
jednotlivých pracovištích. Společnost KOSTAL se zavazuje přijímat taková opatření, která tato rizika zcela
vyloučí, nebo je minimalizuje na únosnou míru.
Analýzy vzniklých úrazů a nemocí z povolání
Kompetentní útvary společnosti, zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci a závodní preventivní
péčí průběžně provádějí analýzy vzniklých nebo potenciálních úrazů, poranění, nemocí z povolání nebo
havarijních situací s návrhem přiměřených opatření, aby se zabránilo jejich opakování a včas se jim
předcházelo.
Neustálé zlepšování
Společnost trvale zlepšuje zavedený systém managementu BOZP, pravidelně ho přezkoumává a udržuje.
Po dosažení dílčích cílů si určuje nové cíle a klade důraz na jejich plnění.
Naše pracovní síly
Prosazujeme systém managementu BOZP do všech činností a úrovní řízení společnosti. Snažíme se u
našich zaměstnanců dosáhnout maximální míry informovanosti a zodpovědnosti v oblasti BOZP.
Komunikace a konzultace se zainteresovanými stranami a dodržování legislativních předpisů
Vedení společnosti vytváří podmínky pro komunikování s orgány státní správy, odbornými organizacemi
v oblasti BOZP, Radou zaměstnanců a ostatními zainteresovanými stranami tak, aby se neustále zlepšovaly
pracovní podmínky a byla minimalizována rizika na přijatelnou úroveň.
Vedení společnosti se zavazuje důsledně plnit požadavky legislativních předpisů, nařízení a rozhodnutí
úřadů, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, jako svůj minimální standard.
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