
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.

Politika BOZP

V TRSTENEJ, 5. mája  2018 Ing. Stanislav Vojtas, riaditeľ spoločnosti

My, zamestnanci firmy Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. si plne uvedomujúc svoj podiel 
zodpovednosti za našu bezpečnosť a ochranu nášho zdravia a tiež bezpečnosť a ochranu zdravia našich 
kolegov a partnerov pri výkone práce a realizácií cieľov a poslaní našej spoločnosti. 

V rámci našich snáh a povedomia chrániť život a zdravie ľudí, vytvárať vhodné podmienky pre 
bezpečnú prácu a prácu neohrozujúcu naše zdravie, 
 

preberáme bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci do našej základnej podnikovej stratégie.  
 
V rámci našich snáh, prispieť ako výrobný podnik k vyššej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre 
všetkých našich zamestnancov a zamestnancov, ktorí pracujú pre našu spoločnosť, 
 

vyhlasujeme týmto naše základné princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:  
 
· Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako prevenciu pracovných úrazov 

a chorôb z povolania. 
· Zaväzujeme sa plniť všetky právne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na systém manažérstva BOZP. 
· Zaväzujeme sa eliminovať nebezpečenstvá a znižovať riziká BOZP. 
· Zaväzujeme sa sústavne zlepšovať náš systém manažérstva BOZP. 
· Zaväzujeme sa konzultovať a spolupracovať so zamestnancami a zástupcami zamestnancov všetky otázky 

týkajúce sa BOZP a systému manažérstva BOZP. 
· Stanovujeme si ciele BOZP a činnosti na ich plnenie, ktoré pravidelne preskúmavame. 
· Vyvíjame úsilie udržiavať a zlepšovať BOZP implementovaním efektívnej prevencie a zvyšovaním 

povedomia u našich zamestnancov, u zamestnancov pracujúcich v mene našej spoločnosti ako aj u našich 
dodávateľov a partnerov. 

· Snažíme sa zvyšovať povedomie tak, aby každý človek pochopil a bol si vedomý, že svojim konaním 
a postojmi je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť a potenciálne aj za bezpečnosť svojich kolegov. 

· Našou snahou v oblasti zvyšovania povedomia BOZP je pochopenie koncernovej filozofie „Safety First“ – 
„Bezpečnosť na prvom mieste“ všetkými zamestnancami. 

· Náš tím pre BOZP otvorene prijíma návrhy na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od každého 
zamestnanca a po posúdení presadzuje ich zavedenie v praxi. 

· Našu politiku BOZP udržiavame podľa požiadaviek normy ISO 45001 a vedieme príslušné záznamy 
a dokumentáciu o zavedení, udržiavaní a zlepšovaní nášho systému manažérstva BOZP. 

· Vykonávame kontrolné aktivity a pravidelne kontrolujeme funkčnosť a efektívnosť nášho systému 
manažérstva BOZP tak, aby sme zabezpečili jeho neustále zlepšovanie. 

 
Preberáme na seba zodpovednosť za to, že budeme dbať, aby sme našou prácou, postojmi 

a povedomím dosahovali také pracovné podmienky, ktoré budú vytvárať lepšie a bezpečnejšie pracovné 
podmienky. 

 
Toto vyhlásenie politiky BOZP v spoločnosti Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. je záväzné 

pre každého nášho zamestnanca a predstavuje základný dokument pre zavedený systém manažérstva BOZP 
v našej spoločnosti. 
 


	Stránka 1

