POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY,
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ A
BOZP
Zavedené systémy QMS, EMS, EnMS a BOZP v naší společnosti zahrnují činnosti
související s dodávkami zařízení energetických bloků v oblasti energetiky, návrhy a výrobou
rozvaděčů nízkého napětí, projektováním, instalací, montáží a opravou elektrických zařízení,
elektrických strojů a přístrojů včetně jejich revizí, diagnostiky, údržby a servisu, navrhováním,
vývojem, výstavbou, opravou, údržbou a revizí venkovních elektrických vedení bez omezení
napětí, navrhováním včetně statických výpočtů, montáží a opravou souvisejících kovových
konstrukcí včetně projektování souvisejících staveb a zabezpečování jejich provádění, změn
a odstraňování.
Špičková kvalita je klíčovou otázkou u všech služeb a činností zajišťovaných společností.
Politika integrovaného systému (kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s
energií a BOZP) je založena na následujících principech:
 maximálního uspokojení požadavků našich zákazníků ve všech oblastech námi
poskytovaných služeb,
 zlepšování současného postavení EGEM s.r.o. mezi konkurenčními
společnostmi a to trvalým úsilím o optimalizaci procesů souvisejících s naší
produkcí a poskytovanými službami jak v oblasti kvality, environmentu, tak i
BOZP a to vše při zachování přijatelné ceny,
 plnění právních a jiných požadavků z hlediska kvality, ochrany životního
prostředí a BOZP,
 účinné spolupráce s našimi obchodními partnery při zvyšování kvality našich
výrobků a služeb při současném snižování negativních dopadů na životní
prostředí,
 trvalého sledování technického vývoje v oblasti energetiky a to jak na
tuzemských, tak i na zahraničních trzích a neprodlené aplikace nejnovějších
poznatků a zkušeností do sortimentu služeb nabízených naší společností
s cílem zvýšit kvalitu produkce při zachování šetrného přístupu k životnímu
prostředí,
 optimálního využívání přírodních zdrojů potřebných pro činnost společnosti,
 preferování dodavatelů s odpovědným přístupem k životnímu prostředí a
oblasti BOZP
 preference preventivních opatření omezujících riziko vzniku neshod a v oblasti
environmentu prevence znečišťování životního prostředí,
 věnovaní trvalé pozornosti problematice identifikace a vyhodnocení rizik a
zjišťování jejich příčin a zdrojů, zejména při realizaci zakázek,
 vytváření podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí a přijímání opatření k prevenci rizik za účelem jejich odstranění nebo
omezení,
 důsledné prevence předcházení vzniku úrazů a poškození zdraví,
 kontinuálního zlepšování procesů s cílem zvýšení kvality, ekonomické
efektivity, zlepšení environmentálního profilu společnosti,
 zlepšování realizovaných činností a pracovních podmínek našich zaměstnanců
tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci,













využívání systému vzdělávání zaměstnanců ke zvyšování jejich odborných
znalostí a odpovědnosti v návaznosti na zajištění systému kvality, ochrany
životního prostředí a BOZP,
rizika a možná ohrožení zdraví včetně uvědomění si spoluúčasti na rizicích jsou
projednávána se všemi zaměstnanci,
komunikace a spolupráce s odpovědnými veřejnoprávními a správními orgány
a rovněž tak i s vlastním okolím společnosti,
zpřístupnění Politiky zainteresovaným stranám,
racionální, efektivní a trvalé snižování energetické náročnosti,
zajišťování veškerých informací a potřebných zdrojů pro naplňování
stanovených energetických cílů a cílových hodnot,
plnění požadavků platné legislativy a požadavků všech ostatních
zainteresovaných stran,
podpora nákupu energeticky úsporných produktů a služeb,
podporou oblasti hospodaření s energií dosáhnout snižování energetické
náročnosti objektů, dopravy a zařízení společnosti,
posilování vědomí závažnosti energetického managementu u všech
zaměstnanců a zainteresovaných osob.

K dosažení těchto cílů je ve společnosti zaveden a trvale optimalizován integrovaný
systém řízení kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií a BOZP
odpovídající požadavkům ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 a ISO
45001:2018
V naší společnosti platí zásada, že:
 uvedená politika je plně závazná pro všechny její zaměstnance
 vrcholové vedení společnosti poskytuje účinnou pomoc při zajištění potřebných
zdrojů pro jejich úspěšné zavedení a další rozvíjení
 v případě sporu v otázce zabezpečení kvality, životního prostředí nebo BOZP
rozhoduje výkonný ředitel s konečnou platností
Plnění politiky kvality, životního prostředí, hospodaření s energií a BOZP :
 je zajištěno stanovením cílů v dané oblasti na časově omezené období zpravidla
jednoho roku. Cíle jsou rozpracovány vedením společnosti na dílčí úkoly, které jsou
přenášeny na jednotlivé vedoucí pracovníky. Obdobným způsobem přenášejí
vedoucí pracovníci tyto úkoly až na jednotlivé pracovníky EGEM s. r.o.
 je ověřováno průběžně při kontrolách úkolů v rámci porad vedení společnosti a
celkově v rámci přezkoumání integrovaného systému vedením společnosti minimálně
jedenkrát za rok v závislosti na tom, zda rozpracované cíle jsou krátkodobého, či
dlouhodobého charakteru.
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