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Politika kvality společnosti PROXIM s.r.o.
Prioritou společnosti PROXIM s.r.o. je trvalá orientace na uspokojování stanovených nebo
předpokládaných potřeb zákazníků, směřující k neustálému posilování pozice na trhu a k růstu
prosperity organizace. Kvalita našich služeb znamená především šíři sortimentu, pružnost dodávek a
příznivou cenu při dodržování příslušných zákonů a předpisů.
Záměrem organizace je trvale provozovat systém řízení kvality konformní s požadavky normy ISO
9001:2015 na standardní světové úrovni. Společnost se zavazuje plnit požadavky normy a neustále
zlepšovat systém managementu kvality.

Záměrem naší politiky kvality je:
• Jako rozhodující směr rozvoje společnosti rozvíjet oblast výroby a prodeje enzymatických
přípravků a přípravků pro úpravu vody v bazénech, kde společnost již zaujímá významné
postavení na trhu
• Udržet stávající a získat nové zákazníky na základě kvality výrobků a služeb, poskytovaných
minimálně na úrovni očekávané zákazníkem
• Dosáhnout stálé požadované kvality dodávaného zboží s minimalizací nákladů a cenou příznivou
pro zákazníka
• V souvislosti se členstvím ČR v EU zajistit, aby kvalita vybraných výrobků byla konkurenceschopná
nejen na domácích, ale i na zahraničních trzích
• Při své činnosti soustavně plnit aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů platných v ČR a EU,
zvláště s ohledem na předpisy týkající se chemických látek a chemických směsí
• Vytvořit účinný systém komunikace se zákazníky zaměřený na zpětný tok informací
• Orientovat se na stálé a spolehlivé dodavatele. Vzájemnou spoluprací přispět k zajištění
kvalitních požadovaných vstupů
• Upřednostňovat princip prevence před detekcí, vzniklé chyby okamžitě odstraňovat přijímáním
účinných nápravných opatření a řízením rizik
• Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců jak při výrobách, tak při skladování a
manipulacích a postupovat vždy tak, aby realizovanými činnostmi nebylo ohrožováno životní
prostředí.
• Zaměstnancům vytvořit příznivé pracovní klima
Naplňování politiky kvality se snažíme dosahovat získáním všech zaměstnanců organizace, jejich
výchovou ke kvalitě, aktivní angažovaností vedoucích zaměstnanců a jejich osobním příkladem.
Vedení se zavazuje vytvořit potřebné finanční, materiální i personální zdroje k zajištění politiky a cílů
kvality.
Politika kvality byla projednána vedením společnosti PROXIM s.r.o.
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