
 
 

 
 

POLITYKA  ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
JAKOŚCIĄ, ENERGIĄ, ŚRODOWISKOWA I BHP 

 

Przedmiotem działalno ści KUŹNIA Sułkowice S.A. jest produkcja  odkuwek matrycow anych, zł ącz do rusztowa ń 
budowlanych i narz ędzi.  

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
 
� Produkcja wyrobów przyjaznych dla środowiska  o parametrach jako ściowych spełniaj ących wymagania i 

oczekiwania naszych  klientów, zgodnie z obowi ązującymi w tym zakresie normami 
 i przepisami. 

� Wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji i moderniza cja aktualnie stosowanych procesów 
technologicznych, 

� Ciągłe doskonalenie współpracy z Klientami, w celu zas pokojenia ich oczekiwa ń oraz uzyskania wzrostu 
zadowolenia Klientów z tej współpracy, 

� Systematyczne zmniejszanie szkodliwego wpływu nasze j działalno ści na środowisko, bior ąc za punkt wyj ścia 
obowi ązujące w tym zakresie przepisy i regulacje prawne 

� Poprawa efektywno ści energetycznej w sposób ci ągły przez ustanowienie  
i wdro żenie skutecznych programów zarz ądzania energi ą, które obsługuj ą wszystkie działania  
i zadowolenie klientów, zapewniaj ąc jednocze śnie bezpiecze ństwo i komfort środowiska pracy  

� Zapobieganie  wypadkom przy pracy i chorobom zawodo wym oraz doskonalenie warunków  bezpiecze ństwa i 
higieny pracy zgodnie z wymaganiami prawnymi i inny mi 

POLITYKĘ REALIZUJEMY POPRZEZ: 

� doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń, zmierzających do poprawy jakości wyrobów oraz zmniejszenia 
szkodliwego wpływu na środowisko, 

� kierowanie się kryteriami ekologicznymi przy projektowaniu nowych wyrobów i modernizacji wyrobów aktualnie produkowanych,  

� przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymagań prawnych i innych mających zastosowanie  
w KUŹNIA Sułkowice S.A 

� dbanie  o satysfakcję pracowników poprzez stabilność zatrudnienia, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie ewentualnym 
wypadkom w pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz stanom chorobowym oraz podnoszenie kwalifikacji w ramach 
rozwiniętego systemu szkoleń, 

� racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, energii i paliw w realizowanych procesach produkcyjnych, nieustanne 
doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, IATF 16946, 
ISO 50001, ISO 14001 oraz PN- N 18001/BS OHSAS 18001, 

� selektywne gromadzenie i magazynowanie odpadów poprodukcyjnych i opakowaniowych,  

� wprowadzanie innowacyjnych technologii energooszczędnych oraz  wykorzystanie i zakup energii w sposób ekonomicznie 
najskuteczniejszy a dla środowiska odpowiedzialny i bezpieczny.  
 

Wdrożony w KUŹNIA Sułkowice S.A Zintegrowany System Zarządzania spełniający międzynarodowe normy  ISO 9001, IATF  

16949,  ISO 50001,  ISO 14001 oraz normę PN-N 18001 / BS OHSAS 18001 pomaga skutecznie zarządzać firmą oraz osiągać 

założone cele jakościowe, energetyczne,  środowiskowe i BHP. 
 

* Polityka ta jest jawna i udostępniona wszystkim stronom zainteresowanym naszą działalnością.  

 

* Jest oceniana i aktualizowana w stosunku do zmieniających się potrzeb  i priorytetów. 
 

*Przyjęte zobowiązania realizowane są przez wszystkich pracowników KUŹNIA Sułkowice  S.A.,  a odpowiedzialnym za realizację tej Polityki jest 
Prezes Zarządu. 
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