FIRMY UNIHUT S.A.
Firma „Unihut” S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych i osprzętu technologicznego,
świadczy usługi inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne w branży mechanicznej, energetycznej i ceramicznej.
Naszą dewizą jest rzetelność i profesjonalizm, które dla każdego Klienta naszej firmy oznacza pełną gwarancję jakości
produkowanych wyrobów i świadczonych usług, a dla wszystkich naszych Kontrahentów solidną, partnerską współpracę.
Zatrudniamy fachowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych, potwierdzonych przez jednostki notyfikowane. Firma
posiada bogate wyposażenie sprzętowe oraz wymagane uprawnienia i certyfikaty do wykonywania oferowanego zakresu zleceń
nadane przez: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Fosbel Ceramic Technologies, Fib Services
International, TÜV Rheinland, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Stosując fachowe doradztwo, analizę FMEA, zapobieganie powstawania zagrożeń środowiskowych, bezpieczne metody
pracy jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom naszych Klientów zapewniając solidną i szybką realizację wyrobów i usług.
Zadania te są wykonywane rzetelnie, terminowo, zgodnie z wymaganiami Klienta, aktualnymi przepisami prawnymi oraz po
cenach z nimi uzgodnionych. Dla zapewnienia spełniania wymagań Klienta wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy Zintegrowany
System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001.

Zadowolenie Klienta stanowi filar trwałego powodzenia naszej firmy.
Strategiczne cele jakie sobie postawiliśmy to:
➢ Przestrzeganie przepisów prawnych, spełnienie wymagań prawnych dotyczących jakości, środowiska i BHP,
➢ Działanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i współwykonawców, zapobiegania
wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
➢ Minimalizowanie szkodliwego wpływu na otoczenie i ciągły jego monitoring,
➢ Identyfikacja zainteresowanych stron i ich oczekiwań,
➢ Określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych istotnych dla celu, strategicznego kierunku działania i wpływających na
zdolność do osiągniecia zamierzonych wyników ZSZ
➢ Produkcja i świadczenie usługi w oparciu o najlepsze dostępne technologie i techniki w celu zaspokojenia wymagań klienta,
➢ Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do ciągłego doskonalenia poprzez cele i programy w zakresie funkcjonującego
systemu w obszarze jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
➢ Eliminacja zagrożeń i zmniejszenie ryzyk BHP
Cele te osiągamy poprzez:
✓ Doskonalenie procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015,
EN ISO 45001:2018 w celu polepszenia jego skuteczności i osiąganych efektów,
✓ Strategię ciągłego wzrostu poziomu jakości, asortymentu, wyrobów i usług,
✓ Poprawienie wizerunku Firmy poprzez dbanie o jej otoczenie, ochronę środowiska naturalnego i stałą poprawę stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy,
✓ Dążenie do świadomego i odpowiedzialnego działania pracowników na rzecz jakości, środowiska i angażowanie na rzecz
bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez konsultacje, uczestnictwo, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz skuteczne
motywowanie,
✓ Prowadzenie szerokiego dialogu z pracownikami i wszystkimi zainteresowanymi stronami o przedsięwzięciach Firmy na rzecz
środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,
✓ Stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje zgłaszane przez naszych Klientów, systematyczną analizę
zadowolenia klientów,
✓ Dostosowanie wyposażenia technicznego do potrzeb Firmy i gwarantującego bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę
środowiska,
✓ Okresowy przegląd, ocenę skuteczności i efektywności przyjętej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz celów i
programów jakościowych, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy jak też Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Za jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiedzialni są wszyscy
pracownicy FIRMY
Zapewniam, że treść Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania była uzgodniona z pracownikami oraz jest
znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników.
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