28 kwietnia 2020r.

1/1

Polityka zarządzania bezpieczeństwem produktu

Stora Enso Narew Sp. z o.o.
Stora Enso Narew Spółka z o.o. produkuje papiery z materiałów odnawialnych mając na uwadze potrzeby
i oczekiwania wszystkich istotnych stron zainteresowanych. Aby realizować wyznaczone cele biznesowe,
wdrożyliśmy na obszarze Maszyny Papierniczej nr 5 System Zarządzania bezpieczeństwem produktu spełniający
wymagania międzynarodowej normy ISO 22000:2018.
Zapewniamy, że wszystkie wymagania niniejszego standardu zostały właściwie spełnione, a system we wszystkich
jego procesach jest ciągle doskonalony, monitorowany i mierzony.
Nasza ambicja
Oferujemy i wiarygodnie dostarczamy produkty bezpieczne, aby nasi pracownicy i klienci, jak również inne
zaangażowane strony, mogli czuć się pewni i zainspirowani gdyż, jesteśmy proaktywni, etyczni i wiarygodni
we wszystkich sferach naszej działalności włączając w to jakość i bezpieczeństwo higieniczne naszych
produktów, bezpieczeństwo pracujących osób, i środowiska.
Założenia
Najwyższe kierownictwo spółki zobowiązuje organizację do:


przestrzegania przepisów prawa i innych mających zastosowanie wymagań, włączając te od naszych klientów,
do których organizacja się zobowiązała w odniesieniu do jakości wyrobów oraz bezpieczeństwa zdrowotnego
dla konsumentów



uwzględniania potrzeb zaangażowanych stron przy wyznaczaniu i realizacji mierzalnych celów dla ciągłego
doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem produktu i jego skuteczności



zapewnienia dostępności informacji i wszelkich zasobów niezbędnych dla osiągnięcia w/w celów i realizacji
zadań



zapewnienia akceptowalnego poziom ryzyka i stosowania najlepszych dostępnych narzędzi i metod dla
identyfikacji zagrożeń, aby zagwarantować bezpieczeństwo biznesowe organizacji



przestrzegania dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych oraz opracowanych standardów gwarantujących
bezpieczeństwo jakościowe i higieniczne produkowanych wyrobów, poprzez utrzymanie odpowiedniego
standardu technicznego i higienicznego infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej zakładu w celu minimalizacji
zagrożeń



rozwijania i podnoszenia świadomości i kompetencji naszych pracowników w zakresie jakości
i bezpieczeństwa produktu, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez szkolenia oraz zapewnienie
warunków systematycznego podnoszenia kwalifikacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych



regularnych przeglądów Polityki i jej aktualizacji w miarę potrzeb



Polityka zarządzania bezpieczeństwem produktu jest komunikowana wszystkim pracownikom i dostępna dla
wszystkich zainteresowanych stron pod adresem https://www.storaenso.com/pl-pl/sustainability
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