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POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA,
POLITIKA BOZP
Spoločnosť DS Systems, s.r.o. zabezpečuje vývoj, konštrukciu, výrobu a montáž zariadení a technológií pre priemyselnú výrobu, kvalitnými službami
pri minimalizovaní nepriaznivých dopadov všetkých činností, výrobkov, služieb na životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
DS Systems, s.r.o. sa preto zaväzuje
 neustále plniť požiadavky a zlepšovať efektívnosť manažérskych systémov v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti
 zamestnancov vzdelávať a viesť ku kvalite služieb, ochrane životného a pracovného prostredia a k dodržiavaniu bezpečnosti pri práci
 vplývať na svojich dodávateľov, aby pochopili naše zámery a stotožnili sa s nimi
 komunikovať v maximálnej možnej miere so zamestnancami a zainteresovanými stranami
pri dodržiavaní požiadaviek jednotlivých častí integrovaného manažérskeho systému:

KVALITA

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

ENVIRONMENT

1. Zabezpečovať spokojnosť zákazníkov a tím systematicky
zabezpečovať rast spoločnosti.

1.

Dodržiavať záväzky vyplývajúce z právnych požiadaviek,
ako aj dobrovoľných dohôd v oblasti ochrany životného
prostredia, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť.

1. Dodržiavať povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci vyplývajúce z platnej legislatívy
a požiadaviek, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala.

2. Budovať korektné partnerské vzťahy s našimi zákazníkmi
a dodávateľmi.

2.

Zavádzať najdostupnejšie technológie a materiály
šetriace životné prostredie.

2. Uplatňovať preventívne prístupy pri všetkých činnostiach
tak, aby sa predchádzalo vzniku incidentov s dopadom na
bezpečnosť pri práci a zdravie ľudí.

3. Motivovať našich pracovníkov pre poskytovanie
stále kvalitnejších výrobkov a služieb zvyšovaním ich
povedomia o kvalite

3.

Pozitívne vplývať na zmluvných partnerov v oblasti
prevencie pred nežiaducimi situáciami súvisiacimi so
znečisťovaním životného prostredia.

3. Minimalizovať riziká , pravidelne sledovať a monitorovať
pracovné prostredie a tak zabezpečiť nulovú úrazovosť

4.

Znižovať záťaže v oblasti produkcie odpadov, riziká
znečisťovania podzemných vôd, spotrebu energií
a zaťaženie pracovného prostredia

4. Zlepšovať prevádzkovú bezpečnosť pri realizácii zákaziek,
zavádzaní nových technológií, modernizácií a opravách.

4. Udržať si pozíciu u odberateľov v oblasti automobilového
priemyslu

V Trnave dňa 1.apríla 2015

...............................................

Ing. Vladimír Bebjak
konateľ spoločnosti
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