ViaPharma s. r. o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

INTEGROVANÁ POLITIKA KVALITY
A ENVIRONMENTU SPOLEČNOSTI
VIAPHARMA S.R.O.
Společnost ViaPharma s.r.o. poskytuje služby
týkající se velkoobchodu a distribuce
léčivých
přípravků,
léčivých
látek,
zdravotnických prostředků, doplňků stravy,
kosmetických přípravků a dalšího zboží. Dále
pak prodej kvasného lihu, konzumního lihu a
lihovin. Při všech svých činnostech se
zavazuje dodržovat závazky dané touto
politikou.
Prvořadým zájmem naší společnosti je
kvalita, spolehlivost a rychlost našich služeb.
V každé naší aktivitě klademe důraz na
spokojenost našich zákazníků a zaměstnanců.
Vedení společnosti ViaPharma
vyhlašuje tuto integrovanou politiku:

s.r.o.

1. Činnosti společnosti jsou vždy v
souladu s požadavky norem ISO 9001
a ISO 14001. Společnost vždy usiluje
o naplnění legislativních a jiných
požadavků a bezchybné výsledky
kontrol ze strany dozorových orgánů.
2. Společnost podporuje vzájemnou
komunikaci se zákazníky a dodavateli
s cílem zlepšování kvality služeb.
Společnost aktivně komunikuje a
spolupracuje s veřejnoprávními a
správními
orgány
i
dalšími
zainteresovanými
stranami
v
záležitostech
týkajících
se
problematiky poskytovaných služeb a
ochrany životního prostředí.
3. Periodicky vzděláváme a rozvíjíme
své zaměstnance v oblasti jejich
odbornosti, v oblasti kvality služeb a
ochrany životního prostředí.
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4. Společnost upřednostňuje prevenci
v ochraně životního prostředí a usiluje
o snižování zátěže plynoucí z jejích
činností. Přijímá opatření k omezení
vzniku odpadů, uplatňuje postupy
šetrné z hlediska životního prostředí a
energetické náročnosti.
5. Společnost
důsledně
dbá
na
dodržování
vnitřních
předpisů
společnosti, které je pravidelně
prověřováno a hodnoceno jak při
interních auditech, tak i mimořádných
namátkových kontrolách.
Veškeré své konání směřujeme k posílení
tradice a dobrého jména společnosti spolu s
maximální snahou rozšiřovat kvalitu i
kvantitu nabízených služeb, a tím přispívat k
zajištění dlouhodobé perspektivy společnosti
i spokojenosti našich zákazníků.
Vedení společnosti se zavazuje neustále
zlepšovat integrovaný systém řízení,
především prostřednictvím stanovených cílů,
cílových hodnot, programů a kontrolních
mechanizmů.
Tato politika je závazná pro všechny
zaměstnance společnosti a bude jako taková
přenášena i na všechny naše dodavatele.
V Praze 1.11.2016

…………………………..
Ing. Pavel Hoffmann
jednatel
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