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Účel:
1.1. V naší společnosti považujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci za klíčovou hodnotu, kterou bereme
v úvahu při jakékoliv činnosti a každém rozhodnutí. Smyslem je, aby každý zaměstnanec odcházel domu
stejně zdravý, jako byl před příchodem do práce

2

Definice pojmů a zkratek:
2.1. BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3

Popis činnost:
3.1. Rozsah platnosti:
3.1.1. směrnice je závazná pro všechna oddělení a zaměstnance společnosti
3.2. Politika BOZP
3.2.1. Implementovat a integrovat řízení BOZP do celkového řízení organizace na systémovém přístupu
podle požadavků programu „Bezpečný podnik“
3.2.2. V rámci výchovy zaměstnanců k zajištění BOZP vštěpovat argument, že vše co je v rámci
systému řízení BOZP vyžadováno, je výhradně v zájmu zachování jejich zdraví a zdraví
jejich spolupracovníků, zvyšovat u zaměstnanců povědomí spoluodpovědnosti
prostřednictvím vzdělávání, rozvoje kvalifikace a odborné způsobilosti.
3.2.3. Snažit se stále zlepšovat kulturu bezpečnosti a zdraví.
3.2.4. Důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných požadavků ve
vztahu k BOZP.
3.2.5. Podporovat zapojení zaměstnanců na rozvíjení systému řízení BOZP - otevřeně komunikovat se
zaměstnanci a zvyšovat povědomí spoluodpovědnosti
3.2.6. Zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti BOZP a směrovat je přiměřeně
podle přijatelnosti - závažnosti rizika. V případě naléhavosti zajišťovat rychlou nápravu zjištěných
nedostatků.
3.2.7. Uplatňovat bezpečné postupy práce na základě vnitřních dokumentů a pracovních návodek
3.2.8. Neustále zlepšovat pracovní postupy a pořizovat stroje i technická zařízení s ohledem na vysokou
míru ochrany zaměstnanců (např. zvýšení bezpečnosti obsluhy, snížení hluku)
3.2.9. Prosazovat dodržování zásad BOZP a vyhodnocovat vzájemná rizika u našich smluvních partnerů a
upřednostňovat smluvní partnery se stejnými cíli
3.3. Cíle systému BOZP
3.3.1. Zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví patří mezi základní priority společnosti SENCO Příbram spol.
s r.o..
3.3.2. Vedení společnosti maximálně podporuje zajištění BOZP a zároveň očekává od zaměstnanců svůj
podíl odpovědnosti a jejich aktivní přístup směřující k zajištění bezpečného výkonu.
3.3.3. Vedoucí pracovníci organizace si jsou vědomi, že uvedené závazky je možno plnit a plánované cíle
dosahovat pouze tehdy, půjdou-li sami svým chováním a jednáním příkladem.
3.3.4. K naplnění těchto záměrů si organizace vytyčuje cíle; jejich plnění je sledováno a vyhodnocováno na
schůzce vrcholového vedení.
3.3.5. K dosažení cílů vedení identifikovalo a poskytuje potřebné zdroje.
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3.4. Revize politiky a cílů BOZP
3.4.1. revize politiky BOZP probíhá na vrcholovém vedení 1x za rok
4

5

Související dokumenty:
4.1. PJ-VU-1/147 Příručka kvality
4.2. S-VU-1/156 Protokol o vyhlášení cílů EMS
Přílohy:
5.1.
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