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Politika spoločnosÍiccs - Cargo Customs Servrce s.r.o'
vÍzIE A PosLANtE oRGANlzAcE
Spoločnosť ccs

- Cargo Gustoms Service s.r.o.,

ktorá bola zaloŽenávr. 1998 presadzuje vo svojej čina sluŽieb, pri dodrŽiavaní' zásad environmentálnej politiky, predpisov o bezpečnosti pri práci a systému energetického manaŽérstva, čo

nosti najmä princípy politiky vysokej kvality poskytovaných prác

zabezpečuje i nteg rovaným manaŽérskym systémom ( Ms)'
Základným princípom činnosti naŠejspoločnosti, ktorei hlavnými podnikatel'skými aktivitami sú: preprava
I

(cestná,leteckáanámorná);skladovanie;colnádeklarácia,preo@"1piia.o

u výrobcov a ich klientov); informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly; komplétizácia, iriedenie
a mechanické opravy súčiastokpre automobilový priemysel; montáŽ autodielovi - je poslĺytovať sluŽby,
ktoré trvalo uspokoiuiú poŽiadavkv a potrebv našich zákazníkov.
Usilujeme o to, aby všetky nami vykonávané práce a sluŽby svojou kvalitou zodpovedali zamýŠľanémuúčelu
a aby boli realizované za dodrŽania zásad environmentálnej politiky _ t. j politiky ochraný a zlepŠovania
Životného prostredia, ak9 aj zadodržania predpisov o bezpečnosti pri prácia ochrahe zdravia, vrátane zlep-

Šovania energetickej účinnosti,pouŽívania energie a jej spotreby. Pre dosiahnutie úspechov
v podnikateľskej činnosti musíme aj nad'alej presadzovať dobré meno našej spoločnosti, ktoré sme
si doteraz realizovanými prácami a poskytovanými stuŽbamivybudovali, pri éom ho chceme aj nad'alej
a neustále udrŽovať a rozširovať v povedomí naŠich stálych zákazn|lkov, ako aj u širokej verejnosti.

Sme si vedomí, Že trvalú vysokú kvalitu nami poskytovaných sluŽieb (pri optimálnej produktivite a rentabilite
naŠejpráce, pruŽnosti reakcie na poŽiadavky objednávateľov a znižovaní vlastných výrobných nákladov)
-všetkých
môŽeme dosiahnuť len s takou politikou, ktorá sa týka všetkých aktivít našej firmy,
stredísk
4 všetkÝch zamestnancov. Preto kaŽdÝ ieden náš zamestnanec musí prispievať svóiím dietóm k uskutočň?vaniu cieľov kvalitv pri dodžanízásad environmentálnei a energetickei politikv sDoĺočnosti a predpisov
o bezpečnosti pri práci.
KaŽdý jeden z nás musí pracovať tak, aby objednávatelia našich sluŽieb, či interníalebo externí, boli naŠimi
spokojnými zákazníkmi. Uspokojovanie potrieb našich zákazníkov, s prekračovanímich očakávaní na kvalitu
poskytnutých prác a sluŽieb za súčasnejochrany Životného prostredĺa v zmysle platných noriem, dodžiavaní
predpisov o bezpečnosti pri práci a za neustáleho zlepŠovanĺahospodárenia s energiou, je trvalou súčast'ou
naŠejkaŽdodennej práce a prezentácie zásad kvality dodávok zo strany našej spoločnosti.
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odberatel' je hlavným hodnotiteľom kvality našich činností,ktoý sleduje dodrŽiavanie systému kvality
podľa lSo 900í a IATF 16949; dodrŽiavanie environmentálnej politiky vzmysle lso 14oo1, bezpečnosti podľa normy lso 4500í a tieŽ v zmysle systému energetického manaŽérstva podl'a normy tSo
50001 - čímmu poskytujeme primeranú istotu, Že výsledky našej činnosti sú na poŽadovanej úrovni
1- .,
a splňajÚ náročnékritéria kladené na kvalitu nami dodávaných prác a sluŽieb.
V tejto súvislosti sa zaväzujeme, Že sa budeme usilovať o nulovú chybovost' vočĺnaŠim zákaznÍkom
a včasnédodávky v rámci sluŽieb v automotive.
Vytvárame podmienky pre to, aby výsledky našej činnosti boli v súlade s platnými technickými a legislatívnymi normami a predpismi.
KaždÝ pracovník nesie osobnú zodpovednost'za výsledky svojej práce, za ochranu Životného prostredia
a tieŽ zodpovednosť za zlepšenie hospodárenia s energiami.
Zabezpečovanĺekvality nesmie byť realizované na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia' ani ochrany
pred poŽiarmi. ochrana Životného prostredia a prírodných zdrojov musí byť pre kaŽdého z nás samozrejmost'ou.
Kvalita a ochrana Životného prostredia spoluvytvárajú dobré meno firmy a sú nevyhnutnou podmienkou
pre prosperitu spoločnosti.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje trvalo zlepŠovaťefektívnost' integrovaného manaŽérskeho systému
a chránĺť Životné prostredie ým, Že bude zabezpečovať triedenie vznikajúcich odpadov, ich odbornú likvidáciu a šetrit' zdroje energií, ako aj vody, pri zásadnom dodrŽiavaní predpisov o bezpečnosti pri práci
a ochrane zdravia vŠetkýchsvojich zamestnancov. Nákupom energeticky úČinnýchvýrobkov a sluŽieb
budeme podporovat' zlepšovanie hospodárenia s energiou.

Aby boli tieto zásady trvale zabezpeČované,je naŠouúlohou ako vrcholového vedenia tak aj kaŽdého zamestnanca spoločnosti sa nad'alej naplno angaŽovať v problematike kvality, udrŽiavaním systému kvality
podl'a lso 9001' IATF 16949, ochrany Životného prostredia podl'a lSo 14oo1, dodrŽiavania predpisov
BozP podl'a normy lso 45001 a trvalého zlepšovania hospodárenia s energiou podl'a normy lso 50oo1.
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Politika kvaliý, environmentu, bezpečnosti práce ako aj energetiky v spoločnostĺccs
- Cargo Customs
Service s.r.o. je wdaná
?kg samostatný d9kument a ie potrebňé. a-bv s ňou bol oóoznámený ňaždý;eden
zamestnanec našei spoločnosti už pri nástupe do zamestnania.

Bratislava, dňa: 1 8.9.2020
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