Politika kvality, politika ochrany a zlepšování
životního prostředí, politika BOZP
Společnost Stargen EU s.r.o. byla založena v roce 2008 jako česká soukromá firma zaměřená na
dodávky nejmodernější zdravotnické techniky a s tím spojené služby. V průběhu své činnosti
navázala úzkou spolupráci s několika předními výrobci v oboru radioterapie, rehabilitace a stala se
tak významným dodavatelem nových světové medicínsko-technických novinek. Společnost má
sídlo v Praze a hlavní činnosti je prodej, instalace a servis zdravotnické techniky.
Strategickým záměrem společnosti je budování a udržení integrovaného systému dle požadavků
norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 45001 a ISO 27001.

Politika kvality
Organizace si stanovila interní a externí aspekty, které jsou relevantní pro její účel i strategické
zaměření a ovlivňují její schopnost dosahovat zamýšlených výsledků v zavedeném integrovaném
systému. Kontext organizace je podrobován pravidelnému hodnocení a podle potřeb aktualizován.
Prvořadou snahou vedení společnosti je trvale dosahovat nejvyšší možné spokojenosti našich
zákazníků. Společnost důsledně dbá na to, aby každému zákazníkovi byla poskytnuta stejná
kvalita, a to z hlediska šíře nabídky sortimentu, kvality výrobků, tak i poskytovaných služeb
pracovníků společnosti při sjednávání, přípravě, realizaci i servisu zakázek.
Trvalého dodržování a zvyšování kvality při realizaci našich činností se snažíme zajistit správným
uplatňováním a zlepšováním postupů při řešení projektů, které zahrnují pečlivou přípravu zakázky,
dodržení stanovených postupů při realizaci a účinnou kontrolu provedených prací, jenž naše
společnost pro své zákazníky zajišťuje. Zároveň provádíme měření spokojenosti, které je pro nás
zpětnou vazbou a zároveň podnětem pro zlepšování našich služeb. Snažíme se stále motivovat
své pracovníky k produktivní a dobře odvedené práci. Investujeme do jejich vzdělávání a
podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti
řízení projektů a kvality. S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů.
Snažíme se přijímat opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám
nehospodárnosti.

Politika ochrany životního prostředí
Trvalá péče o ochranu a zlepšování životního prostředí je zaměřena na lepší hospodaření
se zdroji, surovinami, energií, vodou, ovzduším a půdou, nýbrž i neustálou minimalizaci rizik,
vyplývajících z faktorů, jež ohrožují životní prostředí.
Společnost přijímá tyto zásady ve vztahu k životnímu prostředí:
•

Pracovat na neustálém zlepšování EMS pro zvýšení environmentální výkonnosti a ochraně
životního prostředí včetně prevence znečištění
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•

přispět ke zlepšení životního prostředí důsledným udržováním zavedeného integrovaného
systému podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 18001 a ISO 27001.

•

plnit požadavky platných právních předpisů a jiných požadavků na ochranu životního
prostředí

•

třídit odpad a sledovat jejich likvidaci

•

zaznamenávat a bilancovat spotřebu energie a vody

•

vzděláváním rozšiřovat mezi své zaměstnance povědomí o ochraně životního prostředí a
získat je k užší spolupráci

•

klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů na životní prostředí

•

spolupracovat s dodavateli, kteří zastávají stejnou filozofii

Politika BOZP
Zlepšováním pracovních podmínek a vybavenosti pracovišť zajišťujeme bezpečné a zdravé
pracovní podmínky týkající se prevence vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví ve vztahu
k účelu, velikosti a kontextu organizace a s ohledem na specifický charakter rizik v oblasti BOZP.
Nakupujeme pouze taková zařízení a vozidlové vybavení podniku, u kterého je zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prioritou. Důsledně dodržujeme veškeré požadavky
vyplývající z právních předpisů i jiných požadavků. Prevencí předcházíme haváriím, nehodám a
situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na bezpečnost a zdraví našich
zaměstnanců nebo veřejnosti. Školením zvyšujeme odborné znalosti a odpovědnost pracovníků
pro dodržování podmínek BOZP a zajišťujeme jim nadstandardní preventivní péči. BOZP je
nedílnou součástí strategického směřování firmy a otázky BOZP projednáváme s pracovníky.
Aktivně s jejich spoluúčastí vyhledáváme rizika, odstraňujeme nebezpečí a neustále pracujeme na
zlepšování.

Politika informační bezpečnosti
Systematicky zvyšujeme povědomí našich pracovníků v oblasti informační bezpečnosti, aby si
uvědomovali

důsledky

a

dopady

za

uskutečněné

činnosti

a

byli

schopni

účinné

prevence. Společnost se řídí konceptem společenské odpovědnosti a zaměstnanci dodržují etický
kodex. Zavedené procesy a činnosti spojené s ochranou informací pravidelně monitorujeme,
vyhodnocujeme a neustále zlepšujeme. Přijímáme opatření v rámci řízení rizik s dopadem na
zvýšení bezpečnosti informací a ochraně osobních údajů.

Tuto politiku vyhlašuje vedení společnosti s přesvědčením, že bude správně pochopena a trvale
podporována všemi pracovníky společnosti, bude příznivě přijata nejen ze strany zákazníků, ale i
dalších zainteresovaných stran.
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