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POLITIKA

JAKOSTI

1. Cíl politiky
Cílem politiky jakosti je vyrábět kvalitní a bezpečné potraviny a vyjádřit postoj firmy
k zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům, ke každému, s kým pracujeme, ke společenstvím,
která ovlivňujeme, k životnímu prostředí, na které má naše činnost dopad, hygieně a bezpečnosti
práce.

2. Aplikace politiky
Politika obsahuje základní principy chování společnosti a její přístup k podnikání.
Politika je závazná pro všechny zaměstnance TIPAFROST, a.s.
Politika je sdělována zaměstnancům, zákazníkům a dalším institucím a je platná jak interně tak
externě.
Politika je prezentována na webových stránkách společnosti TIPAFROST, a.s., tak aby byla
každému přístupná.
Soulad politiky s aktivitami společnosti je pravidelně přezkoumáván na Přezkoumání vedením.

3. Politika jakosti
• Zákazníci

Naše výrobky jsou bezpečné, mají vysokou kvalitu a užitnou hodnotu pro spotřebitele. Stále
hledáme cesty, jak povznést potěšení, které naše výrobky poskytují, na kvalitativně vyšší úroveň.
.

• Kvalita

Plníme všechny nám známé zákonné požadavky na bezpečný a kvalitní výrobek, spolupracujeme
s dodavateli, kteří mají hodnoty podobné našim a pracují podle stejných standardů jako my.
Každý náš zaměstnanec je s politikou jakosti seznámen a činí vše pro splnění jejích cílů.

• Vztah k okolí

Naše podnikání ctí etické principy a řídí se platnými zákony.
Snažíme se být přínosem pro region, ve kterém naše firma sídlí.

• Životní a pracovní prostředí

Pracujeme jako tým a ctíme pravidla otevřené komunikace.
Ve své činnosti se snažíme aktivně předcházet znečišťování životního prostředí.
Máme zajištěn zpětný odběr a zpracování odpadů, které při své činnosti produkujeme.
Důraz klademe na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – splňujeme zákonné požadavky a
usilujeme o prevenci pracovních úrazů.

• Neustálé zlepšování

Nespokojujeme se se současným stavem a neustále redefinujeme standard našeho odvětví.
Firma na první místo staví plnění legislativních požadavků a nad jejich rámec uplatňuje
společensky odpovědné chování k prostředí i společnosti, ve které podniká.
Společensky odpovědné chování firmy se řídí Kodexem etického chování firmy TIPAFROST,
a.s. Jsme otevřeni inovativním myšlenkám a neustále aktivně hledáme cesty jak zvýšit naši
výkonnost.
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