Politika systému integrovaného managementu („SIM“)
dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

V souladu s přijatou strategií k dosažení konkurenceschopnosti a udržení se na trhu v oblasti
poskytování inženýringu a realizace staveb vyhlašuje vedení společnosti Třinecký
inženýring, a.s. tyto zásady politiky systému integrovaného managementu:
1. Rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem managementu kvality
a environmentu, který zajistí trvalou kvalitu poskytovaných služeb, a tím se stát
vyhledávaným obchodním partnerem.
2. Vysokou úrovní poskytovaného inženýringu a optimalizací procesů během realizace
staveb usilovat o maximální spokojenost a prospěch zákazníka a dalších
zainteresovaných stran, při současném zlepšování hospodárnosti vlastních výkonů.
3. Používat vhodné metody projektového řízení pro plánování, výkon a kontrolu všech
prováděných činností a přijímat přiměřená opatření k realizaci principu neustálého
zlepšování poskytovaných produktů a služeb.
4. Dodržovat platné závazné povinnosti kladené na společnost s důrazem na dodržení
kvality, preventivního přístupu k ekologické problematice a snižování relevantních rizik
a dopadů do životního prostředí.
5. Usilovat o trvalé zlepšování firemní environmentální výkonnosti a snižování relevantních
rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí stanovování cílů a cílových
hodnot, a trvalým prověřováním systému integrovaného managementu.
6. O aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci informovat relevantní zainteresované strany.
7. Spolupracovat s dodavateli při objasňování vzájemných požadavků na produkty nebo
služby, které se významně spolupodílí na tvorbě kvality produktů a služeb,
a aktivně působit na dodavatele tak, aby jejich produkty nebo služby, byly v souladu s
našimi kvalitativními a environmentálními kritérií.
8. Každý pracovník svědomitě vykonává svou práci na vysoké úrovni, aktivně reaguje na
nové požadavky ke zvyšování úrovně kvality a dosahování souladu s relevantními
závaznými povinnostmi v oblasti ochrany životního prostředí. Zvyšuje své povědomí, své
znalosti, včetně profesní způsobilosti a uplatňuje podněty ke zlepšování SIM ve
společnosti.
9. Každý vedoucí zaměstnanec podporuje povědomí dalších zaměstnanců o kvalitě,
ochraně životního prostředí a ochraně zdraví při práci, přičemž sám se chová příkladně,
podílí se na prevenci a zajišťuje další vzdělávání a předávání zkušeností v rámci své
působnosti.
10. Pro podporu a naplnění této Politiky SIM se vedení společnosti Třinecký inženýring, a.s.
zavazuje zajistit potřebné zdroje.
Třinec, 27.2.2017

Ing. Michael Beier
statutární ředitel a předseda správní rady
Třineckého inženýringu, a.s.

