Politika společenské odpovědnosti
Majitel firmy Milan Sihelský se zavazuje k přijetí následujících zásad v oblasti společenské
odpovědnosti, etického podnikání, environmentální udržitelnosti, pracovních podmínek, řízení
externích poskytovatelů procesů, materiálů a služeb a prohlašuje, že se zavazuje k vyčlenění
potřebných zdrojů pro udržováni systému a jeho další zlepšování.
Zavazuje se k těmto krokům:

















dodržovat požadavky legislativy v oblasti pracovně právních vztahů, bezpečnosti práce i životního
prostředí a předcházet možnému vzniku situací vedoucím k jejích porušení
pečovat o zdraví a bezpečnost pracovníků a zajišťovat bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní
prostředí a vybavit pracovníky ochrannými pomůckami eliminujícími v maximální míře případné
negativní vlivy na pracovišti
plnit požadavky právních předpisů a zajišťovat bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí a
uplatňováním prevence předcházet možným nebezpečím
zabezpečit zvyšování povědomí a aktivního zapojení pracovníků do oblasti společenské odpovědnosti,
pracovních podmínek a životního prostředí
nevyužívat dětskou práci, práci mladistvých a nucenou práci
respektovat právo všech pracovníků na svobodu sdružování a na kolektivní vyjednávání
neuplatňovat ani nepodporovat diskriminaci v pracovně právních vztazích (rasa, národnost, pohlaví
apod.)
zamezit užívání psychického nebo fyzického nátlaku
nebránit pracovníkům v uplatňováni jejich práva na nezávislé smýšlení, konání a uspokojování jejich
potřeb
dodržovat platné předpisy v oblasti pracovní doby a odměny za práci
neuplatňovat ani netolerovat nezákonná disciplinární opatření vůči zaměstnancům
respektovat občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva všech zaměstnanců
rozvíjet a šířit zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí zaváděním technologií šetrných k
životnímu prostředí
sledovat realizované činnosti a výsledky systému společenské odpovědnosti a environmentálního
managementu a na základě provedeného hodnocení přijímat opatření pro jeho další zlepšování
pravidelně přezkoumávat tuto politiku a přijímat opatření za účelem neustálého zlepšování
společenského a sociálního klimatu na všech pracovištích

Od pracovníků společnosti očekává majitel firmy Milan Sihelský:





chování důsledně naplňující výše uvedené zásady, jak ve vztazích uvnitř společnosti, tak i vůči
obchodním partnerům, dodavatelům a ostatním zainteresovaným stranám
dodržování a také obecnou kontrolu nad dodržováním aktuálně platných hodnot společnosti
povědomí o odpovědnosti za své vystupování na veřejnosti i v rámci společnosti
aktivní účast na zlepšování činností společnosti podáváním písemných námětů určených vedení firmy

Od svých dodavatelů očekává majitel firmy Milan Sihelský:



dodržování požadavků a zásad společenské odpovědnosti a implementaci politiky aktivního přístupu k
ekologickým záležitostem
zavedení a udržování systému environmentálního managementu se zřetelem na:
o snížení negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví zaměstnanců
o efektivní využití energie a materiálů
o minimalizaci emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů
o redukci množství generovaných odpadů
o opětovné využití zdrojů a recyklaci
o bezpečné, ekologické postupy
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