Politika jakosti a environmentu
Spoleènost COLORLAK, a.s., která je nejvìtším èeským výrobcem a distributorem nátìrových hmot, je
moderní organizací s 85- letou tradicí a s pevným postavením na tuzemském i zahranièním trhu. Firma má
zavedeny systémy øízení jakosti a environmentu, propùjèené logo Responsible Care a Osvìdèení prokazující
schopnost dodávat do AÈR. Otevíráním se novým pøíležitostem spoleènost klade na sebe a své zamìstnance
vysoké nároky vedoucí k neustálému zlepšování systému øízení QEMS a ke zvyšování jeho efektivnost v celé
spoleènosti.
V této souvislosti vrcholový management COLORLAK, a.s. prosazuje Politiku jakosti a environmentu, kdy
s ohledem na BUDOUCNOST chce:
Být výrobcem barev, které ocení každý laik i profesionál; vyrábìt barvy kvalitní a šetrné k životnímu
prostøedí;
Uspokojovat potøeby a požadavky zákazníkù vysokou úrovní produktù a technického servisu;
Dosáhnout stanovených dlouhodobých strategických cílù;
Optimalizovat dopady na životní prostøedí v oblasti emisí, odpadních vod, odpadù a starých ekologických
zátìží; hledat možnosti snižování spotøeby energií, vstupních surovin a materiálù, materiálového a
energetického využívání produkovaných odpadù;
Utváøet podmínky pro plnìní zákonných požadavkù a pøedpisù týkající se výrobkù, procesù a èinností, vèetnì
požadavkù odsouhlasených zákazníky;
Cílenì hodnotit dopady na životní prostøedí u zmìn technologií a plánovaných nových výrob, vèetnì nových
výrobkù ještì pøed rozhodnutím o jejich realizaci;
Neustálým zvyšováním potenciálu vývoje a výzkumu pøispívat ke zvyšování spokojenosti zákazníkù;
Otevøeným pøístupem a dialogem se zamìstnanci, veøejností a ostatními zainteresovanými stranami
podporovat odpovìdnost za podnikání v chemii a za trvale udržitelný rozvoj; kde je to potøebné vzdìlávat
zákazníky, distributory a veøejnost v oblasti bezpeèného používání, manipulace, skladování a likvidace
chemických látek a pøípravkù;
Snižováním nákladù dosahovat konkurenceschopnosti; soustavnì reagovat na potøeby vzdìlávání a výcviku
a motivovat zamìstnance, aby provádìli své èinnosti ekonomicky a environmentálnì odpovìdným zpùsobem,
vést zamìstnance k šetøení vstupních materiálù a surovinových zdrojù;
Trvale usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánù
eliminujících negativní dopady na životní prostøedí; provìøovat schopnosti zamìstnancù správnì reagovat
na vzniklé havarijní situace formou modelových cvièení;
Všichni zamìstnanci COLORLAK, a.s. jsou zodpovìdní za plnìní tìchto zásad Politiky jakosti a
environmentu.
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