POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (ISŘ)
SaJ a.s. a ABYservis s.r.o

Vedení společností SaJ a.s. a ABY servis, s.r.o. vydalo tuto politiku ISŘ
Naším cílem je uspokojování potřeb zákazníka v oblasti úklidových prací a služeb ostrahy na základě
personálního, technického a materiálního zabezpečení všech vykonávaných činností pomocí zavedeného a
certifikovaného systému managementu kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti
informací. Udržování a trvalé zlepšování ISŘ je základní podmínkou k dosažení tohoto cíle.
SaJ a.s. a ABY servis, s.r.o.
chtějí profesionálním způsobem udržet stávající pozici na trhu poskytovaných služeb s důrazem na:

vysokou kvalitu svých služeb podle požadavků zákazníka
K tomu je především potřeba neustále zlepšovat přístup k zákazníkům. Cílem je poskytování služeb
zákazníkům v takovém rozsahu a kvalitě, abychom byli schopni konkurence nejen v co nejkompletnějším
nabízení služeb v co nejvyšší kavalitě, ale také celkovým přístupem k zákazníkům.

dodržování optimálních nákladů a finanční disciplíny
Pro úspěšné naplnění našich představ je schopnost řídit a ovlivňovat svůj vlastní růst, který je velmi důležitý
pro stabilní úspěšnost společností.
Rozhodujícími kritérii je finanční stabilita, schopnost vytvářet a řídit tvorbu vlastních zdrojů. Naše společnosti
se těmito zásadami řídí. Finance řídí tak, abychom byli schopni hradit své závazky v požadovaných termínech
splatnosti, vytvářet kladnou hodnotu a mít kladný hospodářský výsledek.

předcházení a snižování zatěžování životního prostředí
Nejsme závažnými znečišťovateli životního prostředí, ale dbáme na to, abychom co nejméně zatěžovali
současný stav životního prostředí a také jeho výhled.
Při neustálém zlepšování dbáme na výsledky z interních auditů obou společností a doporučeními z externích
kontrolních a certifikačních auditů.
Úspěšné naplnění našich zásad je rovněž důležitým faktorem řízení všech interních procesů společnosti. Řídit
znamená měřit a vyhodnocovat tato měření a parametry, včetně realizace zpětné vazby.

prevenci rizik a stálé zlepšování pracovních podmínek
V konkurenčních vztazích je rozhodující i neustále se zvyšující kvalifikace vedoucích zaměstnanců.
Významem tohoto potenciálu je neustále stoupat a rozhodovat o konečném výsledku podnikatelské
úspěšnosti.
K tomu je zapotřebí neustálé vzdělávání (kurzy, školení) vedoucích I ostatních zaměstnanců, aby společnosti
měli co nejvíce způsobilých, kvalifikovaných a kompetentních zaměstnanců s co nejvyšším podíleml osobní
kvality. Tak můžeme zabezpečit požadavky v prevenci rizik a tím i zlepšování pracovních podmínek.

předcházení a zabránění ohrožování a poškozování lidského zdraví
V souvislosti prevence rizik, zlepšování pracovních podmínek, školení BOZP, první pomoci, používáním
OOPP a školením, dodržováním a kontrolami práce s chemickými látkami a směsmi, dbáme na předcházení
a ohrožení lidského zdraví všech zaměstnanců společností.
Plnění všech relevantních legislativních předpisů pro ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce
chápeme jako samozřejmý základ integrovaného systému.
Proto požadujeme od všech zaměstnanců dodržování stanovených parametrů v oblasti kvality, životního
prostředí, bezpečnosti práce při výkonu všech činností ve firmě.
V Praze dne: 9. 1. 2018
Za vedení společnosti SaJ a.s.
Petr Havlík
člen představenstva

JUDr. Oto Jirout
předseda představenstva

Václav Veverka
člen představenstva

Za vedení společnosti ABY servis s.r.o.
Viera Jiroutová
jednatelka společnosti
Datum vydání 9.1.2018
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