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KYB Group
Základní Politika kvality KYB Group
V KYB, jsme přesvědčeni, že dobrá kvalita je životem naší firmy, a proto vyvíjíme veškeré úsilí k zajištění kvalifikované
kvality výroby a služeb, která uspokojí naše zákazníky a společnost. Děláme to pomocí různých aktivit pro zlepšování
kvality, včetně aktivní podpory sdílení kvalitních informací a rychlejšího přenosu informací v rámci skupiny.

Základní Politika environmentu KYB Group
KYB Group vytváří produkty šetrné k lidem i Zemi. Jsme oddáni podporovat aktivity v oblasti životního prostředí jako
důležitý nástroj pro hodnocení managementu.
1. Koordinace a budování výrobních a podnikových aktivit založených na recyklaci s cílem snížit dopady na životní
prostředí.
2. Usilování o zajištění dlouhodobého a udržitelného fungování v rámci celé KYB Group.
3. Práce na podpoře harmonie se společností a přispění ke globálnímu společenství jako dobrý občan.
4. Vyjasnění úlohy každého zaměstnance tak, aby se všichni zaměstnanci mohli plně zapojit.

KYB Manufacturing Czech s. r. o.
Politika společnosti KYB Manufacturing Czech s. r. o.
Při činnostech souvisejících s výrobou „tlumičů automobilů“ se vedení zavazuje prosazovat a vytvářet podmínky pro
uplatňování následujících zásad politiky v jednotlivých oblastech.

OBECNÉ
 Omezujeme činnosti nepřinášející hodnotu pro společnost a zákazníka nebo způsobující ztráty.
 Veškeré činnosti směřujeme k pochopení a uspokojení potřeb a očekávání zákazníků.
 Při všech činnostech zvažujeme a zajišťujeme plnění požadavků zainteresovaných stran.
 Dodržujeme morální a mravní etiku (slušné a korektní jednání s partnery).
 Neustále zlepšujeme efektivitu činností, procesů a produktů společnosti.

KVALITA

▪ Plánováním preventivních opatření (Poka-Yoke) ve výrobních procesech se snažíme předcházet vzniku chyb a
▪
▪
▪
▪

dosáhnout nulového výskytu chyb.
Využíváme negativní a pozitivní zkušenosti z realizace minulých projektů jako prevenci chyb (neopakujeme
stejné chyby u nových projektů).
Včasné a efektivní zapojení dodavatelů do nových projektů a jejich vhodné řízení je předpokladem splnění
požadavků na nakupované produkty.
Pravidelným školením a informováním všech pracovníků zajišťujeme požadované kompetence a povědomí
pracovníků pro úspěšné vykonávání činností.
Nekvalitní materiály a produkty nesmějí být nikdy dále zpracovávány, musí se zjistit a natrvalo odstranit příčina
problému.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Environment)

▪ Všechny environmentální požadavky na procesy společnosti přezkoumáváme a aplikujeme ve shodě s právní

úpravou České republiky a Evropské unie.
▪ Při vývoji výrobních procesů se zaměřujeme na snižování energetické náročnosti a snižování množství
používaných chemických látek při povrchových úpravách.
▪ Zlepšování procesů zaměřujeme na zvyšování procenta recyklovatelných materiálů ve výrobcích a snižování
množství odpadů z výrobních linek.
▪ V rámci procesů preferujeme prevenci k identifikovaným rizikům možných havarijních situací (především pro
možné závažné havárie) způsobených používanými chemickými látkami.

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

▪ Všechny bezpečnostní požadavky na procesy společnosti přezkoumáváme a aplikujeme ve shodě s právní

úpravou České republiky a Evropské unie.
▪ Při vývoji výrobních procesů se zaměřujeme na prevenci rizik v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany s
využitím nejnovějších poznatků a požadavků technických norem a předpisů.
▪ Zlepšování procesů zaměřujeme na snižování rizik v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, a to jak na
výrobních linkách tak i v ostatních prostorech společnosti s cílem eliminovat pracovní úrazy, délku pracovní
neschopnosti pracovníků a požáry.

