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SERWISTAL Sp. z o. o. jest serwisem stalowym. Podstawową działalności Spółki jest produkcja oraz 

sprzedaż taśm, formatek, profili i kształtowników z blach czarnych, ocynkowanych, powlekanych  i aluminiowych. 

Firma świadczy także usługi cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach z materiału powierzonego przez klientów. W 

swojej działalności   skupia się na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań – ściśle dostosowanych do oczekiwań 

oraz spełniających indywidualne wymagania odbiorcy. Ukierunkowanie na nieustanny rozwój i doskonalenie 

procesów, umacnia pozycję Spółki na rynku, jako rzetelnego partnera biznesowego przestrzegającego w swojej 

działalności przepisów prawa, ochrony zdrowia i życia pracowników, tworzącego przyjazne warunki pracy.  

Mając na uwadze rzetelną obsługę naszych klientów, uzyskanie wzrostu zadowolenia klientów ze współpracy 

oraz budowanie partnerskich układów ze wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością, 

zobowiązujemy się do realizacji poniższych celów: 

- dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów i interesariuszy, 

- staranny dobór dostawców materiałów produkcyjnych spełniających określone wymagania, 

- realizacja zleceń w oparciu o zaplanowane i nadzorowane procesy technologiczne, 

- dbałość o rozwój potencjału produkcyjnego poprzez stosowanie odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu 

kontrolno-pomiarowego, 

- ciągłe podnoszenie świadomości personelu, poprzez odpowiednie szkolenia wszystkich pracowników, 

- umacnianie wizerunku naszej organizacji, jako wiarygodnego, terminowego dostawcy, prowadzącego 

partnerskie kontakty handlowe, 

- przestrzeganie wymagań i przepisów prawnych mających zastosowanie w działalności produkcyjnej Spółki, 

- dążenie do zmniejszania zagrożeń i ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej oraz intensyfikacji 

możliwości, 

- prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska oraz dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. 

 

Niniejsza Polityka Jakości jest znana i zrozumiała dla wszystkich pracowników SERWISTAL Sp. z o.o. i jest 

poddawana przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności. 

 

Deklarujemy zaangażowanie w pracach nad wdrożeniem, utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności 

funkcjonującego systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz zapewnienie 

niezbędnych środków do osiągnięcia wyznaczonych celów jakościowych i zwiększania zadowolenia klienta                         

i interesariuszy. 

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników do realizacji polityki jakości, którą również osobiście realizuję. 
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