Komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Prohlášení o politice integrovaného systému managementu
kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí
Společnost PYROSERVIS a.s. byla založena v říjnu 1990 a od svého založení působí na území celé České
a Slovenské republiky, v roce 1993 byla na Slovensku zaregistrována organizační složka.
Naše společnost se od počátku zabývá službami a dodávkami v oboru požární ochrany. K tomuto
zaměření se postupně přidávaly další činnosti, tak aby byly co nejkomplexněji zajištěny požadavky
našich zákazníků.
Kvalitu našich služeb a dodávaných výrobků dokladujeme certifikáty výrobků a prohlášením o jejich shodě
s platnými technickými normami a předpisy.
Odborná způsobilost pracovníků je doložena příslušnými osvědčeními o odborné způsobilosti, příslušnými
autorizacemi, certifikáty a osvědčeními jednotlivých výrobců o proškolení a přezkoušení.

V současné době naše společnost poskytuje následující rozsah činností:
•

•
•
•
•
•
•
•

komplexní služby v oblasti požární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce – zejména audity,
vypracovávání dokumentací PO a BOZP, provádění hodnocení rizik, kategorizace činností a
objektů, školení, interní audity, požární asistence, posudky a poradenská činnost;
zpracovávání požárně bezpečnostních řešení staveb včetně projektové dokumentace;
zpracování stavebně technických auditů PBZ a výkon činnosti technického dozoru investora
pro oblast PO;
výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách;
řešení další problematiky HSEQ - chemických látek, nebezpečných odpadů a emisí, ochrany
ovzduší a prevence závažných havárií;
servisní služby – zejména kontroly, servis a opravy hasicích přístrojů, požárních vodovodů,
požárních klapek, požárních uzávěrů a utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi;
provádění aplikací systémů pasivní ochrany staveb – zejména zhotovování protipožárních
ucpávek požárně dělícími konstrukcemi, požárních přepážek a protipožárních nátěrů;
velkoobchodní a maloobchodní prodej prostředků požární ochrany – zejména hasicích
přístrojů, hydrantových systémů a jejich příslušenství, EPS, bezpečnostního značení,
prostředků pro likvidaci ekologických havárií a materiálů pro pasivní požární bezpečnosti
staveb (protipožární nátěry kabelů, požární přepážky, požární ucpávky prostupů požárně
dělícími konstrukcemi atp.).
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Vedení společnosti si je vědomo rostoucích požadavků zákazníků na poskytování služeb a plnění
dodávek v požadované kvalitě, v dohodnutých termínech, ve sjednaném rozsahu a za
konkurenceschopné ceny, nutnosti omezení dopadu činnosti společnosti na životní prostředí a zajištění
zdraví a bezpečnosti při práci jak vlastních zaměstnanců, tak zaměstnanců svých subdodavatelů a
zákazníků. Pro naplnění těchto požadavků má zavedeny systémy managementu kvality,
environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vedením
společnosti je vyhlášena tato politika integrovaného systému managementu.
Zajišťování a zlepšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a požární ochranu
pokládáme za jeden ze strategických pilířů nezbytných pro zvyšování konkurenceschopnosti a
zabezpečování dlouhodobě udržitelného rozvoje naší společnosti. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví
při práci zaměstnanců a o požární ochranu je proto vnímána jako rovnocenná a neoddělitelná součást
všech podnikatelských aktivit.
Charakter našich služeb a jejich vlastní realizace se úzce dotýká životního prostředí a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci nejen vlastních zaměstnanců, ale také našich zákazníků.
Cílem naší činnosti je udržovat pověst solidní renomované firmy, jejíž přednost spočívá v dodávkách
spolehlivých výrobků a poskytování kvalitních servisních služeb. Chceme, aby náš školený a
kvalifikovaný personál byl schopen zajistit odborné vyřešení všech problémů našich zákazníků.
Vedení společnosti PYROSERVIS a.s. se proto v rámci své politiky integrovaného systému
managementu zavazuje:
•

•

•

•

udržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém managementu v souladu s požadavky
norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, plnit všechny závazné povinnosti
a stanovené cíle související s podnikatelskou činností, ochranou životního prostředí a
s bezpečností a ochranou zdraví při práci;
budovat se všemi zainteresovanými stranami (zákazníky, dodavateli, akcionáři, státními
orgány, zaměstnanci atd.) dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy a plnit své
povinnosti vůči všem zainteresovaným stranám;
dosahovat maximální spokojenosti zákazníků pravidelným monitorováním kvality svých
produktů a služeb, monitorováním spokojenosti zákazníků a neustálým zvyšováním
efektivnosti integrovaného systému managementu;
k vytváření vhodných a bezpečných pracovních podmínek a podmínek pro profesní i osobní
rozvoj zaměstnanců.
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Vedení společnosti se v rámci své politiky BOZP zavazuje:
•

•
•
•

•

•

rozvojové záměry a investice přednostně orientovat na procesy s minimálním vlivem na
bezpečnost práce a ochranu zdraví, s důrazem na schopnost vyhovět nejen platným, ale i
očekávaným předpisům a normám BOZP;
trvale vzdělávat své zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí
v otázkách BOZP;
výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky BOZP;
objektivně hodnotit profil BOZP, preventivním způsobem snižovat rizika a vést otevřený dialog
se zaměstnanci, spolupracujícími organizacemi, zákazníky a veřejností o přístupu k BOZP a
zajistit rychlou a věcnou reakci na vyslovené podněty a obavy;
účinně a pravidelně vyhodnocovat pracovní rizika a zajišťovat jejich bezprostřední odstranění,
provádět kontroly bezpečnosti práce a jejich projednávání v rámci přezkoumání integrovaného
systému managementu vedením za účasti zástupce zaměstnanců pro BOZP;
trvale zlepšovat výkonnost managementu BOZP, k zajištění jeho neustálé zdokonalování,
efektivnosti a účinnosti.

Vedení společnosti se v rámci své environmentální politiky zavazuje:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

udržovat a zlepšovat environmentální systém řízení dle ISO 14001;
rozvojové záměry a investice přednostně orientovat na procesy s minimálním vlivem na životní
prostředí, s důrazem na schopnost vyhovět nejen platným, ale i očekávaným předpisům a
normám ochrany životního prostředí;
trvale vzdělávat své zaměstnance, předávat jim zkušenosti a zvyšovat jejich povědomí v
otázkách ochrany životního prostředí;
výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své environmentální politiky;
objektivně hodnotit environmentální profil a preventivním způsobem zlepšovat stav životního
prostředí;
vést otevřený dialog se zaměstnanci, spolupracujícími organizacemi, zákazníky a veřejností o
chování k životnímu prostředí a zajistit rychlou a věcnou reakci na vyslovené podněty a obavy;
při realizaci stavebních prací používat technologie a materiály co nejméně zatěžující životní
prostředí;
důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti využití odpadů;
usilovat o odstranění nebo maximální eliminaci negativních vlivů činností a služeb společnosti
na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel regionu a předcházet vzniku havarijních
situací;
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•

•
•

snižovat energetickou náročnost zajištěním kvalitního technického servisu výrobního a
pomocného zařízení, včetně jeho maximálního využití s ohledem na trvalé vyhodnocování
spotřeby energií;
permanentním a důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálů s důrazem na jejich
maximální využití a omezení odpadů, zajistit minimalizaci v čerpání přírodních zdrojů a surovin;
pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvalitu poskytovaných
služeb, vliv na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Helena Pekarová – předsedkyně představenstva, V Praze dne 10. 11. 2018
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