POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
FIRMY AXIMA, spol. s r.o.
1. Společnost AXIMA, spol. s r.o., byla založena roku 1991. Od počátku své činnosti firma působí v oblasti
průmyslové automatizace. V současnosti sestává ze tří úseků, které se zabývají odlišnými aktivitami, ale přesto
spolu úzce spolupracují:




Velkoobchod elektrotechnickým materiálem
Vývoj a výroba systémů pro nabíjení baterií a napájecích zdrojů
Dodavatelská činnost v oblasti automatizace technologických procesů

Dlouhodobě udržitelný úspěch našeho podnikání závisí na vysoké úrovni společenské odpovědnosti, a proto se
vedení rozhodlo vyhlásit následující zásady společenské odpovědnosti.
2. Společnost AXIMA, spol. s r.o., a všichni její zaměstnanci, včetně vedení organizace přijímají následující
zásady:
Pracovníci




respektovat, podporovat a prosazovat lidská práva, uvedená v deklaraci lidských práv OSN a hlavních
úmluvách Mezinárodní organizace práce,
zajišťovat spravedlivé a rovné zacházení a vyloučení jakékoli diskriminace či obtěžování,
nevyužívat dětskou práci ani práci nucenou či povinnou.

Bezpečnost a ochrana zdraví & životního prostředí



určovat a udržovat takové pracovní podmínky, které nejsou v rozporu s bezpečností a poskytovat ochranné
pracovní prostředky adekvátně k určeným rizikům na pracovišti,
řídit naše podnikatelské činnosti způsobem odpovědným k životnímu prostředí v souladu s normou ISO
14001, kterou má firma zavedenou a certifikovanou.

Etika podnikání





provozovat podnikatelské činnosti v souladu se zákony,
soutěžit o zakázky za spravedlivých podmínek a výhradně na základě kvality našich služeb a výrobků,
potírat korupci a úplatkářství
zohlednit společenské, environmentální a etické závazky při jednáních s dodavateli i zákazníky a dalšími
zainteresovanými osobami.

Konfliktní minerály
Aplikovat v rámci výroby a našeho dodavatelského řetězce taková opatření, aby byla zajištěna „bezkonfliktnost“
používaných kovů pro kovy zlata (Au), tantalu (Ta), wolframu (W), kobaltu (Co) a cínu (Sn) a mohlo být
deklarováno,



že nejsou dovezeny nebo nepochází z dolů v konfliktních oblastech Demokratické republiky Kongo (DRK),
že nejsou nelegálně zdaněny na územích, která ovládají nevládní vojenské skupiny nebo nezákonné
vojenské frakce.

V Brně dne 07. 08. 2015
Ing. Bořivoj Pavlíček
ředitel společnosti

