Politika kvality a environmentu
organizace Tiskárna Bílý slon, s. r. o.
Organizace Bílý slon funguje od roku 1993, původně jako grafické studio, digitální tiskárna a provozovatel
regionálních copycenter. Ofsetovým tiskem se zabývá od roku 1997, kdy převzal zrušenou tiskárnu z resortu
dopravy. Strojní zařízení bylo od té doby již dvakrát kompletně vyměněno. Nejrozsáhlejší obměna technologií
proběhla právě v roce 2007.
Organizace Tiskárna Bílý slon, s. r. o., jejímž hlavním předmětem činnosti je polygrafická výroba, se
zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně kvality své práce a služeb k všestrannému
uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.
Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností.
Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit organizace.
K posílení ochrany životního prostředí se vedení rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika
znečištění kterékoliv složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO
9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Trvale patří k prioritám organizace ochrana životního prostředí a vytváření
bezpečných pracovních podmínek pro své pracovníky.
Pro jejich splnění přijímá vedení organizace Tiskárna Bílý slon, s. r. o. tyto zásady:
-

přispět k trvalému zlepšování životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO
9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a jeho dalším rozvíjením

-

plnit požadavky zákazníků k jejich plné spokojenosti

-

plnit požadavky platných právních předpisů

-

vzděláváním rozšiřovat mezi pracovníky povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci

-

neustále hledat možnosti snižování spotřeby energií

-

usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů,
zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí

-

působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí

-

v rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností, výrobků
a služeb na životní prostředí

-

klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí

-

posilovat otevřený přístup a dialog s pracovníky, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním
podnětů a reagovat na ně.
Všichni pracovníci organizace jsou odpovědni za plnění těchto zásad politiky integrovaného systému a jsou

pravidelně školeni.
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