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Polityka zintegrowanego systemu zarz ądzania bezpiecze ństwem, 
jako ścią, bezpiecze ństwem produktowym, środowiskiem 

i bezpiecze ństwem ła ńcucha dostaw
Stora Enso Poland S.A.

 
Stora Enso działa globalnie w sektorze biogospodarki będąc czołowym dostawcą rozwiązań z materiałów odnawialnych 

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

 Realizując nasz cel produkujemy wysokiej jakości odnawialne materiały opakowaniowe wytwarzane w oparciu o włókna pierwotne i odzyskane 
oraz projektujemy i sprzedajemy światowej klasy usługi oraz produkty opakowaniowe na bazie włókien.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 oraz bezpiecznie dostarczane. 

• 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, bezpieczeństwo łańcucha dostaw 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 oraz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Zapewniamy środki niezbędne do ich osiągania. Identyfikujemy szanse i 
zagrożenia dla funkcjonowania zintegrowanego sytemu zarządzania oceniając poziom i planując działania dla zarządzania ryzykiem.  
Prowadz ąc działalno ść biznesow ą: 

• 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 i bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Przestrzeganie powszechnie uznanych Praw Człowieka stanowi  istotny i nieodłączny element naszej 

działalności; 

• Przestrzegamy dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych oraz opracowanych standardów gwarantujących bezpieczeństwo jakościowe i higieniczne 

produktów; 

• 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 zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dla eliminowania oraz 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; 

• zapewniamy środki i możliwości dla pełnego współudziału i konsultacji pracowników w zakresie budowania, utrzymywania, oceny wyników i doskonalenia 

systemu zarządzania BHP;  

• zapewniamy bezpieczeństwo łańcucha dostaw dzięki współpracy z dostawcami i podwykonawcami, poprzez nadzorowanie procesów produkcyjnych, 

logistycznych, finansowych i informatycznych, ochronę obiektów i procesów przed niepożądanym wpływem, ciągły rozwój stosowanych metod i 

technologii zabezpieczeń oraz zapewnienie gotowości działania w sytuacjach awaryjnych. 

• 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 z wytycznymi standardów FSC® i PEFCTM; 

• podnosimy i rozwijamy świadomość i kompetencje naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktu, środowiska, bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz  bezpieczeństwa łańcucha dostaw poprzez szkolenia oraz zapewnienie warunków systematycznego podnoszenia kwalifikacji 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, środowiskiem i bezpieczeństwem łańcucha dostaw 

Stora Enso Poland S.A. komunikowana jest wszystkim pracownikom oraz dostępna dla stron zainteresowanych pod adresem: https://www.storaenso.com/pl-

pl/sustainability  
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