POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
PHAR SERVICE a.s.
Společnost

PHAR SERVICE a.s. je dodavatelsko inženýrská organizace zaměřená zejména na:

Projektování, dodávání a řízení výstavby občanských a průmyslových staveb.
Projektování, dodávání a montáž technologií pro farmaceutický, potravinářský, chemický, elektrotechnický průmysl a
zdravotnictví, včetně uvádění do provozu a provádění pozáručního servisu.
Komplexnost a spolehlivost našich produktů a služeb vychází z přesvědčení a přání být všem zákazníkům partnerem od počátku
rozpracování jejich investičních záměrů, přes realizaci, až po zajištění technické péče po uvedení investice do provozu.
Politika kvality a environmentálního managementu vycházející z vize a strategie společnosti:
Ve vztahu k zákazníkům uplatňujeme flexibilní přístup k řízení a provádění zakázek a preferujeme aktivní kontakt se
zákazníky. Spokojenost zákazníků je náš hlavní cíl.
.
Pravidelným školením a informováním všech zaměstnanců naší společnosti o vztahu ke kvalitě, životnímu prostředí a
bezpečnosti práce budeme zryšovat povědomí našich zaměstnanců a tím rozvíjet osobní vztah každého zaměstnance ke
společnosti.
Vytváříme s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy.
Podporujeme zavádění nových technologií, které jsou přínosem pro zákazníky i naši organizaci. Předvídáním a vhodnou
přípravou technologie chceme snižovat dopady do životního prostředí.
Budeme aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnost.
Společným cílem při všech činnostech je plnit relevantní závazné povinnosti, a to nejen v oblastech kvality a životního
prostředí.

Zlepšování
Abychom mohli splnit všechny cíle našeho úsilí, musíme se neustále zlepšovat. Zlepšování je naším nástrojem k udržení
životaschopnosti a dosažení úspěchu.
Cíle kvality a environmentálního managementu stanovené v návaznosti na politiku kvality a environmentálního managementu
vrcholovým vedením společnosti jsou dokumentovány arozpracovány v příkazech předsedy představenstva.
Vedení společnosti se zavazuje, že k dosažení stanovených cílů bude:
•
Uplatňovat řízení kvality a environmentálního managementu jako nedílnou součást řídících činností vedení společnosti,
• neustále zlepšovat zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle norem řady ČSN EN ISO 9000 a
ČSN EN ISO 14000,
•
systematicky získávat a analyzovat objektivní informace o požadavcích a očekáváních našich stávajících i potenciálních
zákazníků,

•
•
•
•
•
•
•

monitorovat spokojenost zákazníků s našimi výrobky a službami,
trvalé zlepšovat všechny procesy a činnosti,
poskytovat aktivní servis a služby stávajícím i potenciálním zákazníkům,
pěstovat pocit odpovědnosti za kvalitu vlastní práce u všech zaměstnanců a motivovat je k neustálému zlepšování
systému kvality a environmentálního managementu,
aktivně spolupracovat se všemi s dodavateli a ostatními partnery,
podporovat vhodné aktivity vedoucí k neustálému zlepšování činností a postupů ke snižování negativních vlivů na
životní prostředí, k prevenci znečišťování a zvyšování environmentální výkonnosti,
poskytovat přiměřené zdroje k dosahování cílů kvality a environmentálního managementu.

Vrcholové vedeni společnosti očekává od zaměstnanců:
•
Ztotožnění s POLITIKOU KVALITY A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANMAGEMENTU společnosti,
•
aktivní podíl na POLITICE KVALITY A ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU plněním cílů kvality a
environmentálního managementu,
•
dodržování interních předpisů a dokumentů systému managementu kvality a environmentu,
•
dodržování legislativy,
•
aktivní přístup k neustálému zlepšování své činnosti,
•
aktivní zapojení do vzdělávacích akcí v oblasti kvality a environmentu,
• trvalé zvyšování Kvaliftkace a dovedností,
•
předávání námětů ke snižování negativních vlivů na životní prostředí,
•
dodržování zásad bezpečnosti práce, udržování pořádku a zlepšování pracovního prostředí na svých pracovištích.
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URČENÍ ROZSAHU SYSTÉMŮ QMS A EMS
Systém managementu kvality dle ISO 9001:2015 a systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2015
jsou ve společnosti PHAR SERVICE a.s. aplikovány na tyto realizační procesy a organizační útvary:
• P2S „Projektování, dodávání a řízení výstavby občanských a průmyslových staveb“ - divize 20,
• P2T “Projektování, dodávání a montáž technologií pro farmaceutický, potravinářský, chemický, elektrotechnický
průmysl a zdravotnictví, včetně uvádění do provozu a provádění pozáručního servisu“ - divize 30 středisko 31,
• P2P „Projektová činnost ve výstavbě“- divize 50.
Systémy managementu jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti podílející se na realizaci výše uvedených
procesů na provozovnách:
• Identifikační číslo:1002733529, Kollárova 644/10a, 186 00, Praha 8 - Karlín
• Identifikační číslo: 1002733511(areál ZENTIVA), U kabelovny 130/22, 102 00 Praha
• dočasná pracoviště (jednotlivé stavby).
Společnost PHAR SERVICE a.s. neaplikuje návrh a vývoj nových produktů a služeb.
Při projektové činnosti ve výstavbě musí společnost projektovat v souladu s požadavky příslušných norem a zákonů.
Pro realizaci stavebních zakázek musí společnost používat již ověřených materiálů, technologií a technologických
postupů, schválených a odsouhlasených zákazníkem, případně dodržovat technologické a montážní postupy stanovené
externími poskytovateli produktů a služeb, a to vše ve vazbě na platnou legislativu.
Společnost PHAR SERVICE a.s. sleduje vývoj nových produktů, služeb a technologií, vhodných pro činnost
společnosti a posuzuje vhodnost nákupu (pořizovací cena a její návratnost, bezpečnost práce, technické požadavky a
zaškolení pracovníků k jeho provozu).
Bližší vymezení rozsahu environmentálního managementu:
• externí a interní záležitosti jsou součástí REGISTRU interních a externích aspektů, REGISTRU
zainteresovaných stran a REGISTRU řízení procesů a rizika,
• závazné povinnosti jsou součástí REGISTRU právních a jiných požadavků a REGISTRU ČSN a jsou
publikovány formou samostatného dokumentu;
• činnosti, produkty a služby jsou součástí REGISTRU interních a externích aspektů, REGISTRU
zainteresovaných stran a REGISTRU řízení procesů a rizika.

