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Účel:
1.1. stanovit politiku kvality ve společnosti
Definice pojmů a zkratek:
Popis činnost:
3.1. Rozsah platnosti:
3.1.1. směrnice je závazná pro všechna oddělení a zaměstnance společnosti
3.2. Politika QMS
3.2.1. společnost se zavazuje k trvalému zlepšování svého systému managementu řízení na všech
úrovních a ve všech procesech v souladu se stanovenými cíli
3.2.2. společnost klade nejvyšší prioritu na uspokojování požadavků a potřeb zákazníků v rámci
poskytování komplexních služeb a dodávek komplexních produktů v požadované kvalitě, v
dohodnutých termínech a určeném rozsahu.
3.2.3. řídit a neustále zlepšovat kvalitu všech vlastních procesů i procesů styku se zákazníky a smluvními
subdodavateli tak, aby se procesy blížily optimu z hlediska ekonomické účinnosti a efektivnosti
3.2.4. v případě požadavku zákazníka zajišťovat pokrytí celého životního cyklu výrobku
3.2.5. technicko bezpečnostním cílem společnosti je aby naše výrobky byly vyráběny plně ve shodě
s zákonnými požadavky na bezpečnost a ekologii a specifikovanými normami.
3.2.6. komponenty pro naše výrobky jsou nakupovány u dodavatelů předepsaných zákazníkem, nebo u
prověřených smluvních subdodavatelů, ke kterým máme dostatečnou důvěru a je u nich záruka, že
dodané díly budou dodány v požadované kvalitě, termínu, technické bezpečnosti a ceně.
3.2.7. Požadovat od svých dodavatelů, aby se vyhnuli používání konfliktních minerálů pro výrobu svých
výrobků. V případně nezbytnosti použití těchto minerálů, požadovat po dodavateli přezkoumání
dodavatelského řetězce, s cílem identifikovat původ konfliktních minerálů.
3.2.8. společnost vytváří vhodné podmínky pro plnění požadavků zákazníků, tj. zvyšováním
kvalifikace,vytvářením přiměřeného pracovního prostředí, nákupem potřebných pracovních a
kontrolních zařízení a řádným plánováním výroby tak, aby se předešlo časovým stresům
3.2.9. pracovníci musí znát „Politiku kvality“ na všech úrovních řízení podporovat její a plnit dle možností
3.2.10. vyžadujeme osobní odpovědnost každého pracovníka za jemu přidělené povinnosti a vzájemnou
spolupráci s ostatními zaměstnanci
3.2.11. Integrovaný systém managementu řízení je nastaven dle norem ISO 9001, ISO 14001 a popsán
v podnikové „Příručce kvality“
3.3. Prověření systému kvality
3.3.1. kontrolní termín pro externí posouzení úspěšnosti vytvořeného systému řízení podle normy ČSN EN
ISO 9001,ČSN EN ISO 14001
3.4. Revize politiky a cílů kvality
3.4.1. revize politiky kvality a protokolu o vyhlášení cílů kvality S-VU-1/112 Protokol o vyhlášení cílů kvality
probíhá na schůzce vrcholového vedení 1x za rok
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4.1. S-VU-1/112 Protokol o vyhlášení cílů kvality
Přílohy:

Majitel, aktualizoval: Představitel vedení pro jakost
Verze číslo: rev. 01/2020
Datum aktualizace: 19.3.2020
Datum vytištění: 12.1.2012
Tento dokument má po vytištění pouze informativní charakter.
Tento dokument je majetkem a slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti SENCO Příbram spol. s r.o..
Volné šíření dokumentu bez souhlasu společnosti není možné.

Směrnice o vyhlášení politiky jakosti

S-VU-1/085

strana 3/3

5.1. žádné
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