Politika kvality, environmentu a BOZP
DAISY – ELEKTRO, spol. s r.o. , je zákaznícky orientovanou spoločnosťou, ktorá
poskytuje služby v oblasti : projektovanie elektrických a energetických vybavení
stavieb. Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, výroba, dodávka,
montáž, servis a projektové riadenie realizácie elektrických a energetických zariadení,
obchodná činnosť v odbore elektro.
Integrovaný manažérsky systém predstavuje v spoločnosti symbol serióznosti a
stability voči zákazníkom, zainteresovaným stranám a našim zamestnancom. Zaisťuje
systémový prístup ku všetkým zainteresovaným subjektom a spolupracujúcim osobám
pri realizácii zakáziek a zamedzuje výskytu náhodných nezhôd, poškodeniu zdravia
zamestnancov a zainteresovaných strán a poškodzovaniu životného prostredia .
Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme plniť nasledujúce zásady:


Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti,
udržania výhodného postavenia a dobrého mena našej firmy so zreteľom na
zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali
efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na životné prostredie,
bezpečnosť a zdravie zamestnancov a aby boli v súlade s platným právnym
poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov i zainteresovaných strán.
Komplexnosť, profesionálne poradenstvo, pohotovosť a zázemie – to sú hodnoty
ktoré u nás zákazník vždy nájde.



Zvyšovať kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancov
Starostlivosť o zamestnancov je pre nás rovnako dôležitá, ako starostlivosť
o zákazníkov. Uvedomujeme si, že zdrojom nášho progresu je aj trvalý proces
vzdelávania, čím zabezpečujeme uvedomelosť zamestnancov v oblasti
starostlivosti o životné prostredie a bezpečnosti práce.



Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej
dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných služieb, starostlivosti o životné
prostredie a BOZP .



Zabezpečiť ochranu životného prostredia, bezpečnosť práce a súlad
s právnymi a inými požiadavkami
V oblasti ovplyvňovania životného prostredia a bezpečnosti práce uplatňujeme prevenciu,
čomu prispôsobujeme naše environmentálne ciele a programy a ciele a programy BOZP.
Dodržiavaním platných právnych a iných požiadaviek predchádzame škodám na životnom
prostredí, hmotným škodám, škodám na zdraví a životoch naších zamestnancov, nehodám,
chorobám z povoľania, nebezpečenstvu poškodenia zdravia plynúceho z pracovných činností
a zohľadňujeme požiadavky zainteresovaných strán.



Zdokonaľovať integrovaný manažérsky systém, trvalo zlepšovať jeho
efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, 14001,
OHSAS 18001 a relevantnými právnymi a inými požiadavkami.

V Galante dňa 23.06.2017

Attila Forró
Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu,
životné prostredie a BOZP
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