POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAGEMENT SYSTÉMU
Společnost MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s., se zabývá poskytováním produktů v oboru elektro,
měření, regulace a automatizace.
Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny procesy, které jsou spojeny s poskytovanými produkty a
službami přímo nebo nepřímo souvisí s životním prostředím, jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a podléhají vysokým nárokům na kvalitu.
Vedení společnosti vyhlašuje následující znění politiky integrovaného management systému
kvality, environmentu a BOZP:

1. MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. se zavazuje uspokojovat náročné potřeby
zákazníků a zainteresovaných stran lépe, než kdokoli jiný zajištěním vynikající kvality všeho,
co provádí.
Naše produkty konstruujeme tak, aby vyhovovaly identifikovaným požadavkům trhu a při
užívání zákazníkem byly dlouhodobě spolehlivé.
Neustále hledáme cesty vedoucí ke zvyšování kvality a efektivnosti všech procesů a
činností týkajících se zákazníka.
2. Při realizaci zakázek oboru elektro, měření, regulace a automatizace vytváříme takové
podmínky, aby byla zabezpečena ochrana složek životního prostředí a bezpečnost a ochrana
zdraví při práci byla udržována v mezích přijatelného rizika.
Usilujeme o neustálé zlepšování všech procesů a činností s cílem trvalého zvyšování kvality
poskytovaných produktů, zlepšování environmentálního profilu a celkové úrovně BOZP.
Dodržujeme zásadu otevřené komunikace jak uvnitř společnosti, tak i směrem k zákazníkům
a ostatním zainteresovaným stranám.
3. U svých zaměstnanců prohlubujeme povědomí o nutnosti jejich odpovědného a pozitivního
přístupu ke kvalitě poskytovaných produktů, k ochraně životnímu prostředí a dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Svým pracovníků, poskytujeme všechny potřebné zdroje, které jim umožní převzít potřebné
zodpovědnosti.
4. Respektujeme a dodržujeme relevantní právní požadavky a požadavky zainteresovaných
stran.
Snažíme se řídit dopady svých činností tak, aby byla eliminována existující rizika v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s elektrickými měřicími přístroji.
Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené politiky zavazuje:

při svém rozhodování ctít a respektovat vyhlášenou politiku a stanovené zásady integrovaného
management systému

politiku upřesňovat do hodnotitelných cílů a všem zaměstnancům vytvářet podmínky pro splnění těchto
cílů

vytvářet a zajišťovat zdroje potřebné k neustálému zlepšování efektivnosti zavedeného integrovaného
management systému
Od zaměstnanců společnosti očekává:

důsledné a přesné dodržování stanovených postupů integrovaného management systému

vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce

iniciativní podílení se na udržování a zlepšování integrovaného management systému.
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