Politika systému integrovaného manažérstva
(podľa EN ISO 9001:2015, EN 3834-2:2006, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2008)

Spoločnost G&F Energy s.r.o. sa zameriava na nasledujúce oblasti:
 Automobilový priemysel
 Energetika
 Elektroinštalácie
 Výroba produktov zo železa a ocele
 Potreby pre zváračov
Na základe dlhoročných skúseností sa spoločnostiam otvorili nové možnosti v daných
odvetviach, ktoré nám umožnili využiť existujúcu medzeru na zahraničných trhoch, kde sme sa
pomerne rýchlo a úspešne etablovali.
Spoločnosti dynamicky napredujú a ich prvoradým cieľom je uspokojovať potreby klienta a
poskytovať služby na vysokej úrovni. Naša profesionalita a nasadenie sú kľúčovým aspektom
dosiahnutého úspechu na trhu. Sústreďujeme sa na zabezpečenie kvalifikovaných a skúsených
pracovníkov pre naších partnerov v rámci celej európskej únie.
Našou snahou je, aby všetky aktivity podporovali a prispievali k dosiahnutiu strategických a
podnikateľských cieľov spoločnosti, pričom neustále rozvíjame vzájomné vzťahy s našimi
odberateľmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi.
Najväčším bohatstvom každej serióznej spoločnosti sú jej zamestnanci. Vzhľadom na
neustály vývoj a pokroku vedenie spoločnosti nepretržite usilujeme o zvyšovanie kvalifikácie
zamestnancov, vytváranie dobrých pracovných podmienok, podporujeme a vyžadujeme aktívnu
účasť zamestnancov pri tomto úsilí.
Zlepšujeme ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov, predchádzania znečisteniu
životného prostredia, hygienické aspekty pri realizácii zákaziek a vyžadujeme dodržiavanie
právnych požiadaviek, ktorým organizácia podlieha, a ktoré sa vzťahujú k jej environmentálnym
aspektom, pracovným rizikám a právam zamestnancov. V našej práci sa riadime nasledujúcimi
zásadami:
• Chránime životné prostredie a prírodné zdroje a predchádzame znečistenia životného
prostredia.
• Minimalizujeme negatívne dopady prípadných havárií.
• Presadzujeme a užívame výrobné prostriedky šetrné k životnému prostrediu.
• Vyžadujeme šetrný prístup k životnému prostrediu od dodávateľov materiálov a služieb.
• Zaväzujeme sa dodržiavať právne a iné požiadavky na ochranu životného prostredia
vrátane požiadaviek na bezpečnosť práce a ochranu zdravia pracovníkov a požiadavky
orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy.
• Využívame systém vzdelávania a motivácie svojich zamestnancov na trvalom zlepšovaní
environmentálneho a bezpečnostného profilu spoločnosti.
Stanovenie cieľov, programov a cieľových hodnôt a ich pravidelné hodnotenie je základom
efektívneho riadenia.
Ciele realizujeme dlhodobú a cieľavedomú spoluprácou so zákazníkmi, dodávateľmi a
zamestnancami našej spoločnosti. Vedenie spoločnosti sa ďalej zaväzuje, že k uplatneniu tejto
politiky environmentálneho systému riadenia a spoločenskej zodpovednosti vytvoria všetky
potrebné podmienky. Podporujeme a vyžadujeme aktívnu účasť zamestnancov a
spolupracovníkov spoločnosti pri napĺňaní tejto politiky.
V Čadci, dňa 3.4.2017
Jaroslav Golis
konateľ
2.vydání

