Ostrołęka, 11.09.2018

polityka zintegrowanego systemu zarządzania
bezpieczeństwem, jakością, bezpieczeństwem produktowym i
środowiskiem Stora Enso Narew Sp. z o.o.
Wszystko, co dziś produkujemy z materiałów opartych na surowcach
kopalnych, jutro będzie można wyprodukować z drzew
Stora Enso działa globalnie w sektorze biogospodarki będąc czołowym
dostawcą rozwiązań z materiałów odnawialnych

integrated management system policy
of occupational safety, quality, product safety and environment
Stora Enso Narew Sp. z o.o.
Everything that’s made with fossil-based materials
today can be made from a tree tomorrow
Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading provider of renewable
solutions globally

Nasz cel:
„Czyń, to co dobre dla ludzi oraz planety.
Zastąp surowce kopalne materiałami odnawialnymi.”

Our Purpose
“Do good for people and the planet.
Replace fossil-based materials with renewable solutions.”

Realizując nasz cel produkujemy papiery z materiałów odnawialnych.
Naszą działalność opieramy na zrozumieniu potrzeb
i oczekiwań
wszystkich stron zainteresowanych. Nasze produkty są bezpieczne,
poddają się w pełni recyklingowi i są wytwarzane w warunkach
bezpiecznych dla pracowników, środowiska i społeczeństwa.
 Tworzymy innowacyjne rozwiązania opakowaniowe oparte na
włóknach odnawialnych na każdym etapie łańcucha wartości
 Oferowane rozwiązania pozwalają naszym klientom zwiększać
sprzedaż, redukować koszty oraz dostarczają korzyści płynących
ze zrównoważonego rozwoju
 Budujemy kontakty bezpośrednie z klientami, które obejmują
współpracę na poziomie zaopatrzenia, działalności operacyjnej,
marketingu, innowacji i zarządzania
 Jesteśmy proaktywni, etyczni i wiarygodni we wszystkich sferach
naszej
działalności,
włączając
w
to
bezpieczeństwo
i higienę pracy, bezpieczeństwo produktowe oraz jakość naszych
produktów, środowisko naturalne oraz powszechnie uznane Prawa
Człowieka
Realizując nasz cel, uwzględniamy potrzeby zaangażowanych stron przy
wyznaczaniu i realizacji mierzalnych celów dla ciągłego doskonalenia
zintegrowanego systemu zarządzania i jego skuteczności oraz wyników
w obszarze bezpieczeństwa osób i produktów, jakości i środowiskowych
efektów naszej działalności. Zapewniamy środki niezbędne do ich
osiągania. Identyfikujemy szanse i zagrożenia dla funkcjonowania
zintegrowanego sytemu zarządzania oceniając poziom i planując działania
dla zarządzania ryzykiem.
Prowadząc działalność biznesową:
 przestrzegamy
przepisów
prawa
oraz innych,
mających
zastosowanie wymagań, włączając te od naszych klientów,
odnoszących się do jakości wyrobów, usług i naszej działalności,
zidentyfikowanych
aspektów
środowiskowych,
zagrożeń
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa naszych
produktów. Przestrzeganie powszechnie uznanych Praw
Człowieka stanowi
istotny i nieodłączny element naszej
działalności;
 śledzimy
polityki
i
wytyczne
Stora
Enso
(http://www.storaenso.com/sustainability/policies-and-guidelines),
aby zapewnić, że są właściwie wdrożone w nasz system
zarządzania;
 podejmujemy działania mające na celu ochronę środowiska
naturalnego, w tym zapobiegające jego zanieczyszczaniu, dążymy
do efektywnego wykorzystywania jego zasobów w procesach
własnych i zakupywanych od naszych dostawców;
 stosujemy najlepsze dostępne narzędzia i metody dla redukowania
ryzyka związanego z zagrożeniami w miejscu pracy, aby
zagwarantować
bezpieczeństwo
naszych
pracowników,
podwykonawców oraz innych stron zainteresowanych;
 wyznaczamy cele dla stworzenia środowiska pracy wolnego od
wypadków i schorzeń zawodowych troszcząc się o motywację
i zdrowie naszych pracowników pozwalające na właściwe
realizowanie ich zadań;
 promujemy zasady zrównoważonego rozwoju wśród partnerów
biznesowych,
oczekując
postępowania
zgodnego
z ich
założeniami;
 jesteśmy zaangażowani w zrównoważoną gospodarkę leśną
i zwiększanie udziału włókien certyfikowanych w naszych
procesach. Spełniamy wymagania dla łańcucha dostaw zgodnie
TM
z wytycznymi standardów FSC® i PEFC ;
 zapewniamy warunki systematycznego podnoszenia kwalifikacji
pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych;
 utrzymujemy przewagę konkurencyjną systematycznie oceniając
procesy oraz rozwijając procedury oceny efektów naszej
działalności. Wdrażamy nowoczesne metody zarządzania
zapewniając w ten sposób, rentowność i konkurencyjność naszej
Spółki.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem,
jakością, bezpieczeństwem produktowym i środowiskiem Stora Enso
Narew Sp. z o.o. komunikowana jest wszystkim pracownikom oraz
dostępna
dla
stron
zainteresowanych
pod
adresem:
http://www.storaensopack.pl/odpowiedzialnosc
Prezes Zarządu
Daniel Andrzejak

Implementing our purpose we manufacture renewable paper. Our
operations are based on understanding the needs and expectations of our
stakeholders. Our products are safe and fully recyclable, made in
conditions safe for the staff, environment and the society.
 We develop innovative fibre-based packaging solutions in every
stage of the value chain
 Our solutions help customers optimize performance, reduce costs
and enhance sales as well as deliver sustainability benefits
 We build direct contacts to customer stakeholders outside
procurement such as operations, marketing, innovation and
management
 We are proactive, ethical and trustworthy in all spheres of business
activities including occupational health and safety, product safety,
product quality and environment as well as widely recognized
Human Rights
Implementing our purpose and including the expectations of our
stakeholders we set measurable objectives of continual improvement of
our integrated management system, its effectiveness and performance in
terms of human and product safety, quality and environmental impacts,
providing all necessary resources to implement them. We identify
opportunities and threats for our integrated management system assessing
the risk level and planning mitigation actions.
In our business activities:
 We comply with all applicable laws, regulations and other relevant
requirements, including our customers’ with regard to the quality of
our goods, services and operations, environmental aspects,
occupational health and safety as well as ensuring safety of
product. Widely recognized Human Rights are an essential and
integrated part of all our business activities;
 We follow all Stora
Enso policies and
guidelines
(http://www.storaenso.com/sustainability/policies-andguidelines)and ensure that they are sufficiently implemented in our
integrated management system.
 We are committed to protect the environment, including pollution
prevention, and we focus on effective resource utilization in both
our own and purchased processes;
 We are applying the best available tools and methods to reduce
risks of work related hazards to guarantee safety of our
employees, contractors and other third parties;
 We set targets to assure a workplace that is free from accidents
and work-related disease with workforce that is motivated, healthy
and has good working ability;
 We promote sustainable development principles among our
business partners expecting them to follow these principles in their
business activities;
 We are committed to sustainable forestry and increasing share of
certified wood fiber into our operations. We meet the chain of
TM
custody requirements following FSC® and PEFC standards;
 We provide our employees, at all organizational levels, with the
possibility to enhance their qualifications,
 We sustain a true competitive advantage by systematically
evaluating the processes and developing evaluation procedures to
assess our performance. We incorporate modern management
practices into every day operations. By doing so, we secure the
profitability and competitiveness of our Company.
The Integrated Management System Policy of Occupational Health and
Safety, Quality, Product safety and Environment of Stora Enso Narew Sp.
z o.o. is communicated to all employees and available for all our
stakeholders at http://www.storaensopack.pl/odpowiedzialnosc
President of the Management Board
Daniel Andrzejak

