
 

Politika integrovaného systému  

řízení jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

a bezpečnosti výrobku 
9. vydání 

 

Ve snaze o spokojenost našich klientů a zúčastněných stran navrhujeme, vyrábíme a dodáváme hygienické, kosmetické a 
zdravotnické výrobky v souladu s platným zákonem, požadavky vyplývajícími z kontextu organizace splňujícími požadavky 
na kvalitu, bezpečnost a vlastnosti. 

Při našich činnostech prosazujeme a podporujeme zásady bezpečné práce a respekt k životnímu prostředí. 

Naši politiku implementujeme prostřednictvím:  

✓ používání technických a organizačních řešení, která zaručují udržení vysoké úrovně nabízených výrobků a služeb a zvyšují efektivitu 

výroby hledáním nových řešení a investic do vybavení, strojů, zařízení, stavebních objektů zohledňujících zlepšení energetického 

výsledku, 

✓ zajištění dostupnosti informací a zdrojů nezbytných pro dosažení energetických cílů, 

✓ systematického ověřování kvality a efektivity implementovaných procesů za účelem jejich neustálého zlepšování a splnění očekávání 

klientů, se zvláštním důrazem na jejich zdravotní nezávadnost,  

✓ zajištění a dodržování zásad správné hygienické praxe (GHP) a správné výrobní praxe (GMP) v různých fázích výrobních a skladových 

procesů, 

✓ plánovaného systému školení zaměstnanců a zvyšování jejich povědomí o kvalitě vykonávané práce, identifikaci a omezení rizik na 

pracovišti, kvalitě a bezpečnosti výrobků, environmentálních otázkách, 

✓ budování u zaměstnanců porozumění role, kterou hrají v celém procesu dodávky bezpečného výrobku, a jejich odpovědnosti vůči 

společnosti, klientům a zúčastněným stranám za dodržování zavedených standardů, 

✓ inspirování zaměstnanců, dodavatelů a sociálních a místních partnerů k iniciativám pro zlepšení vzájemných vztahů a podmínek 

spolupráce, 

✓ podpory nákupu energeticky efektivních výrobků a služeb, které ovlivňují výsledek energetické náročnosti, 

✓ zajištění plné shody výrobků opatřených ekoznačkou Ecolabel s kritérii ekoznačky EU a začlenění požadavků vyplývajících z ekoznačky 

Ecolabel do environmentálních účelů, 

✓ aktivního úsilí o snížení negativního dopadu procesů a výrobků na životní prostředí, včetně souladu s požadavky standardů lesního 

hospodářství a dodavatelského řetězce výrobku. 

✓ zdokonalení nástrojů řízení tak, aby prevencí pracovních úrazů a nemocí z povolání a potenciálně náhodných událostí trvale usilováno o 

zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

✓ zlepšení účinnosti řízení integrovaného systému jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

výrobků, zlepšení systému hospodaření s energií a zlepšení výsledku energetické náročnosti, 

✓ zajištění souladu s právními požadavky, požadavky na systém řízení jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochranu zdraví při práci a 

bezpečnost výrobků podle norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 22716: 2009, ISO 45001: 2018, ISO 50001: 2018, ISO 13485: 2016, 

platných verzí standardů BRC CP, IFS, HPC, prvků systému HACCP, Ecolabel a dalších předpisů souvisejících s provozovaným podnikáním, 

✓ zajištění souladu s požadavky normy FSC®, 

✓ zajištění souladu s požadavky normy PEFC, 

✓ závazku pro splnění použitelných právních a jiných požadavků týkajících se energetické účinnosti a využití a spotřeby energie. 

 

Statutární orgán Velvet CARE sp. z o.o. po projednání se zástupci zaměstnanců ustanovení Politiky integrovaného řízení jakosti, životního 
prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti výrobku zajistí dostupnost příslušných zdrojů a prostředků nezbytných pro jejich 
implementaci, aby se všichni zaměstnanci mohli plně zapojit do dosažení cílů. 

Statutární orgán schválil implementaci této politiky. Politika byla sdělena všem zaměstnancům podniku a zpřístupněna zúčastněným stranám. 
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