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PREDMET ISM
Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. definuje v úvode tohto dokumentu predmet implementovaného systému manažérstva
kvality /SMK/ a systému environmentálneho manažérstva /SEM/, ďalej ako “ISM“ /Integrovaný Systém Manažérstva/.
ISM je orientovaný na efektívne využívanie procesného prístupu v riadení ako základného nástroja riadenia spoločnosti,
prostredníctvom špecifikácie procesných prvkov a vzájomných interakcií medzi identifikovanými procesmi.
Predmetom ISM sú činnosti spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. v rozsahu:

“Nakladanie s odpadmi – vyradené elektrické a elektronické zariadenia, použité
batérie a akumulátory, odpady z plastov, odpady zo železných a neželezných kovov“
Výnimka z aplikácie požiadaviek noriem:
Dôvod:

čl. 8.3 Návrh a vývoj produktov a služieb normy STN EN ISO
9001:2016.
spoločnosť nevykonáva návrh a vývoj produktov a služieb.

POLITIKA KVALITY a ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
Vrcholové vedenie spoločnosti týmto strategickým dokumentom vyjadruje postoj spoločnosti k systému manažérstva kvality
/SMK/ a systému environmentálneho manažérstva /SEM/ a vyhlasuje ním politiku kvality a environmentálnu politiku. Svojím
rozhodnutím definuje budúce smerovanie spoločnosti nasledovne:
§

Orientujeme sa na budovanie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality a systému environmentálneho
manažérstva za účelom zvyšovania environmentálnej výkonnosti. V riadiacich procesoch dosahujeme maximálnu efektívnosť
pri minimalizácii vplyvov na životné prostredie.

§

Sme trvalou zárukou spokojnosti a dôvery obchodných partnerov. Korektný prístup je základným hodnotovým princípom
spoločnosti v internom aj externom prostredí. Presadzujeme dosiahnutie korektných podmienok pre všetky zúčastnené strany
v odvetví.

§

Trvalé zlepšovanie dosahujeme profesionalitou, odborným rastom, neustálymi technologickými inováciami a plnením
záväzných požiadaviek, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť. Uvedomovanie environmentálnych vplyvov je neoddeliteľnou
súčasťou akýchkoľvek inovatívnych procesov.

§

Neustálym vzdelávaním pracovníkov dosahujeme, aby si každý jednotlivec uvedomoval svoj príspevok k plneniu vytýčených
cieľov v oblasti kvality aj environmentu. Aktívne zvyšujeme hodnotu ľudského zdroja zvyšovaním povedomia o ochrane
environmentu, o bezpečnom pracovnom prostredí, systéme manažérstva a vytváraním možností neustáleho rastu.

§

Riadením rizík a príležitostí v maximálnej miere dbáme na prevenciu znečistenia životného prostredia a ochranu zdravia.
Presadzujeme plnú zodpovednosť jednotlivca za trvalé znižovanie negatívnych vplyvov na kvalitu životného prostredia.

§

Aktívne prispievame k trvalému znižovaniu environmentálnej záťaže zo skládok tuhých odpadov a k šetreniu prírodných
zdrojov. Trvalo sa snažíme o maximálnu mieru recyklovania.

§

Optimalizujeme pracovné prostredie a infraštruktúru. Vytvárame podmienky pre optimalizáciu komunikačných procesov
v spoločnosti. Aktívne pracujeme na využívaní príležitostí.

VÍZIA SPOLOČNOSTI
“Snaha o udržanie a stabilizáciu vedúceho miesta
na Slovenskom trhu v oblasti nakladania
s vyradenými elektrickými a elektronickými zariadeniami a odpadmi z plastov“

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady
§

Cieľom našej snahy je zachovávať, chrániť a zlepšovať kvalitu ŽP, chrániť zdravie ľudí a uvážlivé a racionálne využívanie
prírodných zdrojov.

§

Táto politika sa zakladá na princípe predbežnej opatrnosti a princípe prevencie, aby sa poškodeniu životného prostredia
zabránilo hneď pri zdroji a princípe, že znečisťovateľ platí.

MISIA SPOLOČNOSTI
“Vhodným spracovaním
a využitím odpadu chránime naše prostredie“

