POLITIKA KVALITY, BEZPEČNOSTI PRODUKTU, PEFC a FSC
Vedení firmy Litobal s.r.o. se rozhodlo zavést, udržovat a trvale zlepšovat integrovaný systém řízení
kvality a bezpečnosti produktu v souladu s požadavky norem:
ISO 9001 (všechny provozy), PEFC ST 2002 (provoz Lažínky, Šebkovice), FSC-STD-40-004 (všechny
provozy) a BRCGS Packaging Materials (provoz Šebkovice). K podpoře fungování integrovaného
systému se vedení firmy zavazuje dodržovat tyto zásady:
1.

Trvale vyrábět a dodávat kvalitní a bezpečné produkty, které odpovídají právním požadavkům.

2.

Rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku našich výrobků v sortimentu, velikosti a druzích tak, abychom
splňovali náročné požadavky současných i budoucích zákazníků.

3.

Neustálým zlepšováním zdokonalovat integrovaný systém řízení ve firmě tak, aby došlo
k optimalizaci všech činností a tím i nákladů, které zabezpečují potřebné zdroje (finanční i
personální).

4.

Vytvořit dlouhodobou stabilitu firmy, zajistit konkurenceschopnost a vždy dbát o dobré jméno
firmy.

5.

Zkvalitňování postupů ve výrobě tvořit podmínky pro minimální ztráty z nekvalitní výroby, ale i
zákaznických reklamací a tím vytvořit předpoklad k dlouhodobému záměru pracovat bez chyb.

6.

Firma přijala závazek zavést a udržovat systém splňující požadavky PEFC a FSC na
spotřebitelský řetězec CoC, tj. mimo jiné: nepoužívat konfliktní dřevo, nenakupovat suroviny
z geneticky modifikovaných organizmů.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vedení firmy se k podpoře této vyhlášené politiky zavazuje:
Politiku ročně rozpracovat do konkrétních a hodnotitelných cílů.
Plánovat ročně nezbytné zdroje pro splnění cílů.
Spolupracovat se zákazníkem (tj. prodejcem/distributorem našeho výrobku konečnému
zákazníkovi) na dodržování platné legislativy ve finální destinaci (tj. destinaci, kde je náš výrobek
použit ke své funkci).
Přizpůsobovat výrobu papírových obalů i chod firmy s cílem pevného postoje k ochraně životního
prostředí.
Dodržovat zásady správné výrobní praxe a zajistit hygienické požadavky při výrobě produktů,
které mohou přijít do styku s potravinou.
Vytvářet dobré podmínky všem pracovníkům firmy k plnění této vyhlášené politiky a cílům.
Seznámit všechny pracovníky se záměry vedení firmy včetně této politiky a cílů a vysvětlovat jejich
úlohy v systému.
Iniciovat nápravná opatření v případě neplnění této politiky a cílů.

Vedení firmy očekává od zaměstnanců k podpoře této vyhlášené politiky:
• Důsledné a přesné dodržování stanovených postupů v integrovanému systému řízení.
• Odpovědnost za jakost veškeré své práce a aktivní postoj k předcházení chyb.
• Spolupráci s vedením firmy s cílem iniciování návrhů k neustálému zlepšování.
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