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Základné vyhlásenie k politike kvality, ochrany životného prostredia, 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 
Spoločnosť Forster má za cieľ dodávať zákazníkovi produkty a služby za ekonomické ceny v dohodnutej 
kvalite a v dohodnutom rozsahu, pokiaľ možno s čo najefektívnejším využitím energií. Výsledné 
očakávania a požiadavky, ako aj ďalšie technické, ekonomické a termínované dohody vyplývajúce zo 
zmluvy a všetky príslušné právne záväzky, ako aj požiadavky noriem ISO 9001, 14001 a 45001 sú splnené 
a mali by prispievať k úplnej spokojnosti zákazníka.  

Vedenie spoločnosti považuje za svoju povinnosť brať do úvahy etické princípy pri každom svojom 
konaní. Spoločnosť sa k svojim zamestnancom správa vždy rovnako, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, 
vierovyznanie a národnosť.  

Vedenie spoločnosti vidí zásadnú úlohu v podporovaní orientácie na zákazníka, vo zvyšovaní povedomia 
zamestnancov o zodpovednosti za životné prostredie, kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
ako aj v principiálnom riadení kompetencií a procesov pre všetky činnosti a faktory ovplyvňujúce kvalitu, 
životné prostredie a pracovnú bezpečnosť.  

Vedenie spoločnosti definuje ciele kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 
prostredia vrátane cieľa zlepšovania energetickej hospodárnosti a pravidelne ich vyhodnocuje z hľadiska 
ich pretrvávajúcej primeranosti. V pravidelných intervaloch sa informuje o dosahovaní cieľov kvality a 
ochrany životného prostredia, hodnotí integrovaný systém riadenia a overuje implementáciu, ako aj 
efektívnosť prijatých opatrení na zlepšovanie. Pritom sa kontroluje kontinuálne zlepšovanie ekologických 
aktivít a zabránenie znečisťovaniu životného prostredia. Vedú a uchovávajú sa o tom písomné záznamy.  

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje aplikovať systém riadenia opísaný v tejto manažérskej príručke a 
neustále zlepšovať jeho účinnosť.  

Osobou zodpovednou za kvalitu, ochranu životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
(QB/UB/SGA-B) je pán Ing. Christian Forster. Úlohu manažéra pre riadenie kvality, ochranu životného 
prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (QM/UM/SGA-M) prevezme pán Ing. Christian Kopf. 
Zodpovedná osoba zodpovedá za implementáciu a udržiavanie integrovaného systému riadenia a za 
informovanie vedenia spoločnosti o integrovanom systéme riadenia.  

Vedenie spoločnosti a zodpovedná osoba sa prostredníctvom vzorov, rozhovorov, pravidelných mítingov 
a iných vhodných opatrení, ako sú školenia, obežníky a vývesky, starajú o to, aby sa na príslušných 
úrovniach spoločnosti informovalo o jej politike, aby táto politika bola pochopená a rešpektovaná.  

Každý pracovník na pozícii uvedenej v príručke a v procesných pokynoch je zodpovedný za to, aby sa 
prijaté ustanovenia na zabezpečenie kvality dodávaných produktov a služieb dodržiavali vo všetkých 
oblastiach jeho zodpovednosti. V tom je zahrnutá aj zodpovednosť všetkých zamestnancov, ktorú musí 
zabezpečiť v rámci oblasti svojej zodpovednosti.  
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Naši zamestnanci na seba aktívne preberajú zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, efektívne využívanie energie a životné prostredie, a každý jeden – zo svojej pracovnej pozície – 
tým prispieva k zlepšovaniu.  

Všetci zamestnanci majú prístup k príručke, procesným pokynom a iným dokumentom.  

Waidhofen/Ybbs, 14. 12. 2020 
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