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ZNĚNÍ DOKUMENTU
2.1 Formulace dokumentu:

K podpoře strategických záměrů a v souladu s kontextem společnosti
FERRÁM, a.s.
„vyhlašuje“ vedení společnosti na základě dohody managementu

POLITIKU SPOLEČNOSTI
v souladu s Příručkou systému integrovaného managementu,
s požadavky systému
managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001,
s požadavky systému
environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001
a systému bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 45001.
Vydáním této politiky vedení společnosti veřejně deklaruje závazek:
• Neustálého zlepšování systému integrovaného managementu
• Plnění stanovených dílčích závazků s důrazem na důsledné dodržení
všech
legislativních, environmentálních, bezpečnostních a etických požada
vků
• Vytváření potřebných organizačních, personálních a finančních
zdrojů pro
udržování a rozvoj systému integrovaného managementu.
2.2 Pravomoce a odpovědnosti
PŘEDSTAVITEL VEDENÍ PRO SYSTÉM INTEGROVANÉHO MANA
GEMENTU (SIM)
informuje vedení společnosti FERRAM, a.s. o funkci systém
u integrovaného
managementu a o plnění schválené
Politiky kvality a cílů kvality
pro účely přezkoumání funkce a účinnosti SIM, jeho zlepšování
a pro stanovení
preventivních opatření
kontroluje dodržování požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN
EN ISO 14001 ve
společnosti, v případě potřeby navrhuje nápravná opatřeni a potřebné
změny systému
podporuje vědomí závažnosti požadavků zákazníků v celé společnosti.
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ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
31 Tento dokument platí ode dne uvedeného na titulním listu.
3.2 Tímto dokumentem se ruší dokument RN2021 05 Vl.
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Politika společnosti FERRAM, a.s.
FERRÁM, a.s. (dále jen FERRÁM) je dlouholetým, specializovaným a konkurence
schopným dodavatelem v oblasti zakázkové výroby strojírenských produktů. Našimi
zákazníky jsou významní výrobci zařízení pro zpracování hliníku, výrobci v oblasti OWshore,
Gas SL Oji, těžebního průmyslu a v neposlední řadě zpracování odpadů. Společnost
kontinuálně zlepšuje své procesy a při této činnosti se soustřeďuje na základě požadavků
norem EN ISO 9001 a EN ISO 14001 na tyto oblasti:
ZÁKAZNÍCI
Společnost Feram kontinuálně buduje a zlepšuje systém managementu kvality s cílem
dokonalého poznání potřeb zákazníků a z toho plynoucího neustálého zlepšování kvality
produktů, zlepšování dodávkové spolehlivosti a plnění relevantních požadavků zákazníků.
VLASTNÍCI FERRÁM
Zvyšováním výkonnosti a efektivity procesů v rámci integrovaného systému managementu
zajišťuje Ferram efektivní zhodnocení vložených zdrojů a tím zajišťuje růst a rozvoj
společnosti.
ZAMĚSTNANCI FERRÁM
Zaměstnanci jsou pro společnost Ferram největší hodnotou. Spolehlivý a kvalitní výkon
každého zaměstnance je nezbytnou podmínkou výkonnosti celé společnosti. Proto Ferram
vytváří se svými zaměstnanci korektní vztahy, zvyšuje jejich odbornou úroveň a povědomí,
pečuje o jejich pracovní podmínky, motivuje je a zapojuje do procesu neustálého trvalého
zlepšováni.
DODÁVATELÉ FERRÁM
Produkty dodavatelů společnosti Feram přispívají významně ke kvalitě jejich produktů. Proto
je společnost rozvíjí a buduje s nimi dlouholeté korektní vztahy. Přitom klade důraz na kvalitu
a cenu jejich dodávek.
OPAVSKÝ REGION
Feram zná a zodpovědně plní všechny zákonné požadavky týkající se jejich procesů
a
výrobků, včetně legislativních požadavků na Ochranu životního prostředí, na bezpečnost
práce a ochranu zdraví. Feram vítá spolupráci s regionálními dodavateli. Podpora regionu
Opava ze strany společnosti Feram je realizována i nad rámec podnikání.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Společnost Feram se zavazuje chránit ŽP a omezovat ekologické dopady své činnosti
na
nejnižší možnou míru. Společnost Feram se dále zavazuje realizovat v oblasti ochrany ŽP
preventivní programy k omezení jeho znečištění.
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