INTEGROVANÁ POLITIKA
Společnost Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., jako významný výrobce tiskových ofsetových strojů
a jejich komponent, se ve všech svých činnostech zavazuje naplňovat očekávání a potřeby svých
zákazníků a zaměstnanců prostřednictvím těchto jednotlivých principů:
1. Respektovat a dodržovat lidská práva všech našich zaměstnanců, nepřipustit žádnou f ormu diskriminace, umožnit
volné sdružování zaměstnanců

a jejich spravedlivé odměňování. Dodržovat zákonné požadavky upravující

zaměstnanecké vztahy.
2. Neustále pracovat na upevňování a posilování své pozice na trhu při respektování etických norem, které zahrnují
poctivé obchodní jednání, nepřijímání nepatřičných výhod, transparentní a pravdivé inf ormování o společnosti a jejích
produktech v souladu s legislativou, respekt k duševnímu vlastnictví, soukromí a ochraně identity.
3. Kvalita výrobků a odpovědnost za dod ržování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce je záležitostí
všech pracovníků společnosti, jelikož je její nedílnou každodenní součástí.
4. Zodpovědně přistupovat při nákupu komponentů ke zdroji vybraných surovin tak, abychom jejich náku pem nepřispívali
k podpoře ozbrojených a jiných nepřijatelných organizací, které porušují lidská práva.
5. Dodržovat legislativní a jiné požadavky ve všech oblastech, aplikovat je do chodu celé společnosti. Tyto požadavky
uplatňovat i na své dodavatele a partnery.
6. Zajišťovat pro všechny své zaměstnance uspokojivé pracovní podmínky zahrnující ergonomické pracovní prostředí,
bezpečný provoz zařízení, prevenci úrazů a nemocí z povolání, hygienu, stravování a oddych.
7. Vzdělávat zaměstnance, motivovat je, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, je velmi důležitou součástí neustálého
zlepšování, vytváření pozitivního prostředí a zvyšování produktivity práce.
8. Odpovědné a ef ektivní normy a pracovní metody, které předcházejí rizikům ohrožujícím lidské zdraví a životní
prostředí, vytváří důležitou přidanou hodnotu k činnostem naší společnosti. Tato hodnota je tvořena snižováním míry
rizika, našich závazků a nákladů, ochranou našich zaměstnanců, překonáním očekávání zákazníků a plněním právních
požadavků týkajících se otázek ochrany zdraví a bezpečnosti ve vztahu k aktivitám naší společnosti, která na sebe
přebírá závazek i nadále zvyšovat tuto přidanou hodnotu a tím zajistit dodržování právních a jiných požadavků
aplikovatelných na oblast bezpečnosti práce a ochranu životního prostředí.
9. Společnost Koenig & Bauer Graf itec s.r.o. se zavazuje pracovat na soustavném zlepšování svého integrovaného
systému managementu, svých produktů a služeb, ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, práce se zaměstnanci
a dodržování etických zásad. Dále se zavazuje k zjišťování názorů zaměstnanců a jejich zapojení do projednávání a
rozhodování v oblasti BOZP a PO.

Integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a je pravidelně přezkoumána
tak, aby odpovídala potřebám a aktuálnímu stavu společnosti
Koenig & Bauer Grafitec s.r.o. a vedla k neustálému zlepšování.

V Dobrušce dne 9. 2. 2022
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