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Výkonný management životního prostředí a práce
Ve všech závodech máme celosvětově výkonný systém 
managementu bezpečnosti práce a životního prostředí, který 
neustále zlepšujeme. Vyvíjíme preventivní koncepty a reali- 
zujeme je společně s našimi smluvními partnery. Pravidelně 
kontrolujeme ve všech oblastech realizaci zadaných předpisů 
a úspěch našeho systému managementu.

Bezpečné a vyhovující pracoviště
Jsme přesvědčeni, že z principu se dá zabránit všem  
pracovním úrazům a onemocnění z povolání. Motivovaní 
pracovníci a nadřízení nás podporují na cestě k cíli nula 
pracovních úrazů. Ochranu našich pracovníků a dodavatelů 
bereme rovnocenně. Při uspořádání pracovišť a organizace 
práce zohledňujeme nejnovější poznatky. Ergonomickému 
uspořádání pracovišť přikládáme vysoký význam.

Spolehlivé jednání
Zavazujeme se k dodržování všech zákonů a předpisů k 
ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. Jednáme 
zodpovědně vůči vlastním pravidlům, která často překračují 
zákonné požadavky. Stroje a zařízení plánujeme, kupujeme, 
provozujeme a udržujeme tak, aby se vyloučila možná 
nebezpečí, minimalizovala se rizika a zabránilo se pro-
vozním výpadkům. Orientujeme se dle nejnovějšího stavu 
techniky. 

Minimální vliv na životní prostředí a výrobky šetrné  
k životnímu prostředí
U všech činností chceme zabránit preventivně škodlivým 
vlivům na životní prostředí. Se surovinami a energiemi 
zacházíme šetrně. Snažíme se vytvářet co nejméně odpadů, 
odpadních vod, hluku a jiných emisí. Vyrábíme výrobky, 
které jsou šetrné k životnímu prostředí a sledujeme také 
celý životní cyklus.

Uvědomělí pracovníci
Pravidelnými informacemi, školeními a dalším vzděláváním 
podporujeme kompetence a uvědomělost našich pracovníků 
a obchodních partnerů pro bezpečnou práci a ochranu 
životního prostředí ve všech oblastech společnosti.

Preventivní opatření
Chceme chránit naše pracovníky před zdravotními újmami 
a naše životní prostředí před škodami pomocí rozsáhlých, 
preventivních opatření. Ve všech závodech zabezpečujeme 
rozsáhlé a efektivní nouzové ošetření našich pracovníků 
a návštěvníků při zranění.

Otevřený dialog
Se zainteresovanými kruhy jsme v intenzivním, důvěrném 
dialogu. Informujeme o našich opatřeních k ochraně bez- 
pečnosti práce a životního prostředí a dopadech na životní 
prostředí, které vychází z našich závodů.

Politika životního prostředí a  
bezpečnosti práce skupiny Schaeffler

Provozní ochrana životního prostředí a bezpečnosti práce je součástí našich hlavních zásad, kterými se řídíme. Vytvořením 
a uchováním bezpečného pracovního okolí, které podporuje zdraví a výkonnost a zažitou ochranou životního prostředí 
přispíváme k dalšímu trvání a úspěchu našeho podnikání.

Následující principy platí celosvětově pro všechny zaměstnance skupiny Schaeffler. Tímto plníme naši společenskou 
zodpovědnost vůči našim pracovníkům, bližním a následujícím generacím.

Vedení společnosti a všichni zaměstnanci se zavazují k této politice životního prostředí a bezpečnosti práce.
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