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POLITIKA IMS FIRMY FASS, s.r.o. 
 
Záměrem firmy je poskytovat technické služby v oblasti požární ochrany s výrazným 
důrazem na jakost všech prací, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci za současného plnění právních a jiných požadavků vztahující se 
k činnostem firmy.  K tomu účelu vybudovat firmu s technickým vybavením 
odpovídajícím požadavkům  a doporučením výrobců požární techniky. Služby 
poskytovat na takové úrovni, která uspokojí i nejnáročnější zákazníky. 
Vedení firmy vědomo si své odpovědnosti za kvalitu dodávaných služeb, tvorbu 
životního prostředí, vytváření  bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své 
zaměstnance a jejich neustálé zlepšování, včetně prevence znečišťování vyhlašuje a 
ukládá dodržovat všem svým zaměstnancům tyto zásady:         

 
 

 Plnit všechny požadavky našich zákazníků v požadované jakosti a termínech. 
Seznamovat pravidelně zákazníky s novinkami v naší nabídce. 

 Pravidelnými kontrolami prováděných činností, analýzami dosažených výsledků a 
vyvozováním správných závěrů neustále rozvíjet a zlepšovat integrovaný 
management systém a řízení firmy. 

 Zvyšovat úroveň kvalifikační struktury našich zaměstnanců prostřednictvím školení, 
praktického výcviku při osvojování nových technologií.   

 Předcházet vadám ve všech činnostech naší firmy včasným odhalováním možných 
příčin jejich vzniku ve všech fázích přípravy a realizace technologií a služeb, 
zabránit vzniku opakovaných vad. 

 Zainteresovat všechny naše zaměstnance tak, aby se každý z nich snažil o 
dosažení nulových vad. 

 Trvale zlepšovat pracovní prostředí a snižovat namáhavost práce zejména proti 
předcházení pracovním úrazům, za současné minimalizace bezpečnostních rizik,  

 Motivovat pracovníky i obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování 
zásad ochrany životního prostředí, trvale minimalizovat negativní  dopady naší 
činnosti na životní prostředí. 

 Informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a všechny své zaměstnance o 
aktivitách firmy v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

 
Tohoto záměru chce vedení dosáhnout osobní angažovaností a aktivitou  všech 
zaměstnanců při průběžném zlepšování efektivnosti zavedeného integrovaného 
management systému (IMS). 
 
V Praze dne 02.01. 2008           Ing. František Marek 

jednatel společnosti  


