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Q PJ 00/03 POLITIKA HSEQ 
(bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a kvality) 

Ve společnosti NEWE industrial assembly s.r.o. je dodržování povinností a odpovědnosti vůči zákazníkům, 
zaměstnancům, společnosti i životnímu prostředí ve vztahu k otázkám ochrany zdraví a bezpečnosti i ochrany 
životního prostředí a zajištění kvality na úrovni nejvyšší důležitosti. Základními prvky společného úspěchu 
jsou odpovědné a dlouhodobě udržitelné činnosti, aktivní začleňování všech zaměstnanců, stejně jako 
otevřený dialog. Prioritou je pro nás řízený výcvik, informovanost a zvyšování povědomí všech zaměstnanců 
v oblastech ochrany zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí a kvality. 

V naší společnosti leží odpovědnost za rozvíjení a zavádění specifických kroků v oblasti ochrany zdraví, 
bezpečnosti, životního prostředí a kvality na vedoucích zaměstnancích všech stupňů žízení. Můžeme vás 
ujistit, že všichni vedoucí pracovníci jsou řízeni v rámci těchto principů s využitím všech dostatečných zdrojů. 
Snažíme se všechny aktivně podporovat při zavádění politiky kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a 
životního porstředí. 

Naše požadavky přesahují požadavky platných norem a zákonů. Na základě standardizovaných kriitérií a 
otevřeně diskutovaných problémů nastavujeme cíle, pro jejichž stanovování a přezkoumání tato politika 
stanovuje rámec. Sledujeme stav plnění všech závazků a povinností. V rámci implementace neustálého 
zlepšování tak rozvíjíme všechny naše normy, které se tím dostávají do povědomí všech našich zaměstnanců. 

Společnost NEWE industrial assembly s.r.o. klade důraz na řízení rizik ve všech oblastech integrovaného 
systému řízení a tím se snaží předcházet možné újmě na zdraví, životním prostředí a kvalitě, kterou očekává 
náš zákazník. 

V případě zjištění odchylek od standardů této politiky jsme schopni přijímat účelná nápravná opatření k 
opětovnému zajištění souladu.  

Odpovědnost naší společnosti je určena následujícími principy: 

Health (zdraví) & Safety (bezpečnost) 
Vytváříme pracovní podmínky, které udržují a ochraňují zdraví našich zaměstnanců. Zajišťujeme a využíváme 
příležitosti k pasivní i aktivní prevenci ochrany zdraví a nemoci z povolání. Montážní práce ve výškách a 
manipulace s těžkými břemeny jsou nejvýznamějšími nebezpečími naší činnosti. 
Klíčovými prvky pro zabránění nehodám je neustálé dodržování bezpečnostních pravidel ze strany všech 
zaměstnanců, odpovědnost za sebe i celou skupinu a rovněž i vliv jednotlivých modelů bezpečnosti a 
odpovědnosti. Zavazujeme se k plnění aplikovaných požadavků, právních předpisů a dalších požadavků, 
které se vztahují k nebezpečím v oblasti HSE (bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí). Vedení se zavazuje k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a 
výkonnosti organizace v oblasti BOZP. 
Environment (životní prostředí) 
Zabezpečujeme, aby byl negativní vliv z našich činností na životní prostředí snížen na minimum a zavazujeme 
se být ve shodě s právními předpisy a požadavky. Povědomí ochrany životního prostředí prochází všemi 
našimi činnostmi a rozhodnutími, tvoří základ k uplatňování prevence znečišťování a škodám na životním 
prostředí, a podporuje proces neustálého zlepšování kvality životního prostředí. 
Quality (kvalita) 
Zavazujeme se k úspěšné realizaci všech objednaných služeb (činností) a neustálému zvyšování efektivity 
systému managementu kvality. Zajišťujeme výrobky a činnosti pro naše zákazníky včas, v požadované kvalitě 
a v souladu s právními požadavky, stejně jako společenský žebříček hodnot. Spolu s našimi zákazníky 
rozvíjíme optimalizovaná řešení všech našich činností. 

V Třebíči dne 3.1.2018                                             
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