Politika integrovaného systému řízení

NCH Europe
Naše vize
NCH Europe, evropská divize NCH Corporation, jako přední poskytovatel řešení v oblasti vody, energie
a údržby uznává, že řízení ochrany životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a kvality (EHSQ) je nedílnou
součástí způsobu, jakým uskutečňujeme naše podnikání.
Náš dlouhodobý úspěch je postaven na naší schopnosti identifikovat naše silné i slabé stránky a nepřetržitě
zlepšovat naše procesy ve všech geografických oblastech, v rámci všech oblastí podnikání, a současně
chránit lidi a prostředí, ve kterém pracujeme.
Naše principy
• Podnikání realizujeme s respektem a péčí o životní prostředí, bez jakýchkoliv ústupků v oblasti
ochrany zdraví a bezpečnosti lidí, ať se jedná o zaměstnance, zprostředkovatele, zákazníky,
dodavatele, nebo občany kdekoliv na světě.
• Průběžně zdokonalujeme naše podnikatelské postupy a přitom plníme nebo překračujeme
legislativní a regulatorní požadavky a příslušné mezinárodní normy.
• Poskytujeme vysoce kvalitní produkty a služby, kterými pomáháme našim zákazníkům k úspěchu
a přidáváme hodnotu k jejich podnikání.
• Zajišťujeme prostředí otevřené a transparentní komunikace o záležitostech týkajících se EHSQ.
• Uznáváme, že pro pochopení a plnění potřeb naší společnosti a našich zákazníků jsou dovednosti
a zapojení našich pracovníků rozhodující.
• Poskytujeme nezbytné zdroje pro uskutečňování naší vize.

Věříme v „lidi, kteří podnikají s lidmi“
Náš závazek
• Porozumět souvislostem, požadavkům a očekáváním zákazníků, pracovníků, zainteresovaných
stran, dodavatelů a příslušných orgánů, abychom zajistili plnění potřeb v oblasti EHSQ.
• Dodávat vysoce kvalitní produkty a služby umožňující zákazníkům zvyšovat jejich efektivitu
a snižovat náklady na základě prvotřídních řešení v oblasti vody, energie a údržby.
• Zajišťovat vhodná a účinná školení a dohled, jež budou našim pracovníkům poskytovat znalosti
a informace pro pochopení naší politiky EHSQ a bezpečný výkon jejich činností.
• Při vývoji produktů, omezování množství odpadů a spotřeby energie, zvyšování využívání
recyklovaných materiálů, prevenci znečišťování a snižování uhlíkových emisí přijímat
environmentálně udržitelné postupy a řešení.
• Trvale zvyšovat naše environmentální, zdravotní a bezpečnostní normy, postupy a výkony
stanovením přiměřených úkolů a cílů na základě průběžného hodnocení rizik, principů prevence
znečištění a provádění pravidelných kontrol všech činností společnosti.
• Na základě auditů prokazovat dodržování interních a externích požadavků a udržovat shodu
s legislativou a mezinárodními normami, jako jsou například ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
a ISO 22716.
• Vždy zachovávat firemní etiku, konkrétně: žádná tolerance diskriminace na základě rasy, pohlaví,
sexuální orientace, věku, vyznání, etnického nebo národnostního původu, postižení nebo jiných
nezákonných a neetických důvodů.
• Uplatňovat princip nulové tolerance k otrocké práci, nevolnictví, nucené a nedobrovolné práci
a obchodu s lidmi v rámci našeho vlastního podnikání, v jakýchkoliv našich dodavatelských
řetězcích nebo v jakýchkoliv našich dalších obchodních transakcích a vztazích.
• Využívat dodavatele, kteří dodržují postupy zaměřené na ochranu zdraví, bezpečnost a prevenci
znečištění životního prostředí a trvalou udržitelnost.
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