
Jakość
FH Contractors pragnie dostarczać produkty i usługi spełniające wymagania naszych klientów, a także nieustannie 
udoskonalać nasz system zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2015.

FH Contractors specjalizuje się w rekrutacji pracowników do zakładów przemysłowych, elektrociepłowni, sektora 
eksploatacji podziemnych i podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i in. Nasz personel wykonuje wszelkie 
roboty warsztatowe, spawanie konstrukcji, spawanie rur itd.

Zgodnie ze swoją polityką FH Contractors zawsze wynajmuje i wysyła wykwalifikowanych i doświadczonych 
pracowników – tak aby spełniali wymagania i oczekiwania klientów: 

•  Każdy wysyłany pracownik jest gruntownie oceniany przed zatrudnieniem. 
• Każdy wysyłany pracownik posiada stosowne zaświadczenia o ukończonych szkoleniach. 
• Jeśli klient sobie życzy, może zatwierdzić kompetencje pracownika przed przyjęciem go do załogi.

Polityka firmy
FH Contractors A/S dokonuje nieustannych ulepszeń
FH Contractors A/S planuje, wdraża i kontroluje ciągłe ulepszenia wprowadzane w celu zwiększenia skuteczności 
systemu zarządzania ochroną środowiska, BHP i jakością.

FH Contractors A/S przestrzega przepisów i wymagań
FH Contractors A/S przestrzega obowiązujących przepisów i wymogów regulacyjnych, a także innych zawartych umów.

FH Contractors A/S corocznie weryfikuje podstawy zarządzania firmą
FH Contractors A/S co roku dokonuje weryfikacji polityki firmy, zadań i celów w zakresie jakości, ochrony środowiska i 
BHP.

Wszyscy znają politykę firmy FH Contractors A/S
Polityka FH Contractors A/S w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP jest znana i udostępniana każdemu 
pracownikowi za pośrednictwem biuletynów informacyjnych, platformy systemu zarządzania Improve oraz podręcznika 
pracownika. Nasze zasady polityki udostępniane są współwykonawcom na ich prośbę.



Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nasza firma jest obecnie liderem w wielu dziedzinach. Pragniemy, by tak samo było również w kwestii bezpieczeństwa. 
Oznacza to, że nasze systemy bezpieczeństwa oraz sposób, w jaki pracujemy z zganieniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, powinny być na jednakowym lub wyższym poziomie w stosunku do przedsiębiorstw i branż, z którymi 
zazwyczaj się porównujemy. 

Systematycznie pracujemy nad zapobieganiem urazom i chorobom zawodowym, aby tym samym utrzymywać i 
zapewniać zdrowe i bezpieczne środowisko pracy dla naszych pracowników.

Pragniemy nieustannie poprawiać wyniki FH Contractors w zakresie BHP oraz doskonalić system zarządzania BHP, 
certyfikowany zgodnie z normą ISO 45001:2018. 

Nasza organizacja ds. ochrony środowiska i BHP stanowi kluczowy element naszego fundamentu bezpieczeństwa. 
Kierownicy ds. bezpieczeństwa i inni pracownicy zajmujący się zagadnieniami BHP muszą mieć jasno zdefiniowane 
ramy pracy – w tym również ramy finansowe. 

•  Dzięki dostarczaniu instrukcji i informacji staramy się budować u naszych pracowników pozytywne nastawienie 
 wobec zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
• Udoskonalenia i działania naprawcze podejmowane są na podstawie konkretnej oceny ryzyka – oceniającej 
 „prawdopodobieństwo i konsekwencje”.
•  Zobowiązujemy się do konsultowania i angażowania pracowników, w tym przedstawicieli ds. BHP, w pracę na 
 rzecz utrzymania i zapewniania zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.
•  Zobowiązujemy się do utrzymywania w należytym stanie wyposażenia ochronnego w firmie, zarówno 
 znajdującego się w Esbjerg, jak i wyposażenia ochronnego wypożyczanego personelowi.
•  Utrzymujemy należyty poziom przeszkolenia w zakresie BHP wśród pracowników. Jest to istotny element 
 działań i wysiłków na rzecz zapobiegania wypadkom.

Plan postępowania w sytuacji awaryjnej w firmie FH Contractors jest częścią naszego systemu bezpieczeństwa. 

Środowisko
Pragniemy nieustannie poprawiać wyniki FH Contractors w zakresie ochrony środowiska oraz doskonalić system zar-
ządzania ochroną środowiska, certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001:2015. 

Chcemy w jak największym zakresie stosować zrównoważone metody i procesy prowadzenia działalności, które zapo-
biegają zanieczyszczeniu środowiska. 

•  FH Contractors dąży do opracowywania i oferowania produktów i usług, które w jak najmniejszym stopniu 
 oddziałują na środowisko. 



Nieobecność z powodu choroby
FH Contractors pragnie:

•  zapewniać bezpieczeństwo i komfort pracy każdemu pracownikowi; 
• tworzyć atmosferę otwartości w zakresie przyczyn nieobecności; 
• traktować pracowników jednakowo w przypadku nieobecności; 
• wspierać przewlekle chorych pracowników; 
• zmniejszać absencję pracowników. 

Cele polityki zostaną osiągnięte dzięki współpracy i otwartemu dialogowi pomiędzy kierownictwem i pracownikami. W 
FH Contractors opracowano szczegółową procedurę dotyczącą absencji chorobowej w pracy, aby zapewnić 
odpowiednie zarządzanie w przypadku absencji pracowników.

•  Staramy się minimalizować wycieki, optymalizować wykorzystanie zasobów i dbać o bezpieczne usuwanie 
 odpadów.
• Chcemy zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko, wykorzystując nasze możliwości techniczne, 
 finansowe i biznesowe. 

Firma FH Contractors pragnie być odpowiedzialnym sąsiadem dla społeczności lokalnej, w której działa, oraz szybko i 
odpowiedzialnie podejmować kroki w przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.


