Příkaz č. 2-2004

Politika bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
(BOZP)
2020 - 2021
Společnost KMK GRANIT, a.s. vědoma si svých povinností v ochraně zdraví svých zaměstnanců i
pracovníků pracujících pod působností společnosti při práci v oblastech:




hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků
a činnost účetních poradců, vedení účetnictví,

zohlednila vysoké riziko při těžbě sodno-draselných až draselno-sodných živců a stanovila tuto Politiku
BOZP, která je plně v souladu s kontextem organizace, strategickými cíli a dlouhodobým rozvojem:
1. Záležitosti související se zdravím a bezpečností práce jsou nedílnou součástí všech postupů
používaných společností KMK GRANIT, a.s. Systém se vztahuje na celou lokalitu Krásno a na
všechny procesy v této lokalitě a celou organizační strukturu – všechny zaměstnance i osoby pracující
pod působností společnosti.
Neustálého zlepšování v oblasti systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dosahováno zejména
prostřednictvím konkrétních cílů. Preventivní opatření v oblasti BOZP považujeme za nejúčinnější.
2. Politika BOZP je v souladu s rozvojem podnikání společnosti, Politikou kvality a Politikou ochrany
životního prostředí a poskytuje rámec pro stanovování cílů BOZP.
3. Při zavádění nových činností volíme takové postupy a technologie, které odstraňují nebezpečí a snižují
rizika v oblasti bezpečnosti práce a umožňují vysokou míru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zaměstnanců i pracovníků pracujících pod působností společnosti a minimalizují nebezpečí a rizika.
4. Zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů v souladu se
specifickými charaktery rizik, vyplývajících z kontextu organizace za spoluúčasti pracovníků
organizace. Předcházíme nebezpečím a rizikům a z nich vyplývajících zranění a nemocí pomocí
vytváření systémových podmínek pro bezpečnou práci. Existující nebezpečí a rizika identifikujeme a
po vyhodnocení přijímáme opatření, která odstraňují nebo minimalizují jejich dopad na bezpečnou
práci a zdraví.
5. Systematicky vzděláváme, školíme a informujeme všechny naše zaměstnance i pracovníky pracující
pod působností společnosti, čímž zvyšujeme jejich kvalifikaci a osobní přístup k dodržování zásad
bezpečné práce.
6. Oblast BOZP pravidelně hodnotíme, identifikujeme nebezpečí, rizika i příležitosti ke zlepšování a
výstupy využíváme k neustálému a trvalému zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
7. Plníme požadavky právních předpisů a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti práce.
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