
PO LITYKA SYSTE M U ZARZADZAN IA
BEZPIECZEi t SfWe fnf.t C U C HA DOSTAW

ISO 28000:2007

Podstawowymi obszarami dzialalnodci BESTEM Sp. z o. o. jest produkcja wypelnied papierowych typu plaster miodu

oraz ptyt i palet. Produkujemy r6wniei kqtowniki tekturowe i naro2niki, a tak2e ekspozytory (standy) tekturowe.
Dziqki sprawnemu zarzqdzaniu dzialania te wykonywane sE na najwy2szym poziomie merytorycznym, przy zachowaniu

wysokich standard6w w zakresie ochrony drodowiska i bezpieczeistwa ladcucha dostaw.

Spelnianie wymaga6 naszych Klient6w i partner6w biznesowych traktujemy jako podstawowe zobowiqzanie.

JednoczeSnie deklarujemy dq2enie do doskonalo5ci, gdy2 chcemy byi liderem wyznaczajqcym standardy w naszej bran2y.

Wierzymy, 2e dziqki zapewnieniu terminowoici i solidnej jakoSci naszych produkt6w zwiq2emy sig z naszymi Klientami na

dlugie lata.

Dostarczajqc wyroby doktadamy wszelkich starafi, aby byi godnym zaufania partnerem oraz realizowai zam6wienia

terminowo i rzetelnie. Nasze dzialania ukierunkowane sq na ciqgle doskonalenie i poprawq bezpieczedstwa w laicuchu
dostaw.

W celu spelnienia powyiszych deklaracji wdroiyliSmy System Zarzqdzania Bezpieczeistwem taicucha Dostaw wg normy
ISO 28000:2007 i jednocze6nie zobowiqzujemy siq do:

- ciqglego doskonalenia skutecznoici SZBTD ISO 28000:2007,

- zapobiegania zanieczyszczeniom Srodowiska,

- ciqglego rozwoju wykorzystywanej przez nas infrastruktury,

- postqpowania zgodnego z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami dotyczqcymi naszych dzialari oraz

wymaganiami pokrewnymi,

- ciqglego podnoszenia kwalifikacji pracownik6w,

- wdra2ania nowoczesnych rozwiqzari organizacyjnych pozwalajqcych na nieustannq redukcjq naszego negatywnego
wplywu na drodowisko,

- efektywnego korzystania z zasob6w naturalnych oraz podejmowania dziatari zmierzajqcych do zmniejszenia
jednostkowego ich zuiycia,

- realizacji dzialad ksztaltujqcych Swiadomo6i naszych pracownik6w odnoinie koniecznoSci dbania o Srodowisko

naturalne w Sp6tce i poza niq,

- kontraktowania uslug od podwykonawc6w wyra2ajqcych chqi podejmowania dzialar{r pro-Srodowiskowych oraz

deklarujqcych petnq zgodno56 z wymaganiami prawnymi w tym obszarze,
- systematycznie oceniamy nasze dzialania w odniesieniu do bezpieczeristwa,

- terminowo i rzetelnie realizujemy nasze plany produkcyjne,

- ksztaltujemy Swiadomo5i pracownik6w i kontrahent6w w zakresie znaczenia bezpieczefstwa,
- identyfikujemy zagro2enia oraz oceniamy ryzyko,

- zapewniamy wysoki poziom bezpieczefistwa oferowanych produkt6w poprzez staiy rozw6j naszej Sp6lki,
- podejmowania decyzji w wyniku analizy ryzyka,

- 2eby Polityka SZBTD tworzyta ramy do ustanowienia cel6w w zakresie SZBTD iciqglego doskonalenia proces6w

szBtD.

Niniejszy dokument stanowi podstawq dla utrzymania i rozwoju SZBTD w laricuchu bezpieczedstwa Dostaw. Dokladamy

wszelkich starari aby niniejsza

Polityka SZBTD byla przedmiotem stalej troski zar6wno Pracownik6w i Zarzqdu Sp6tki oraz udostqpniona wszystkim

zainteresowanym stronom.

Zobowiqzujg ka2dego pracownika BESTEM Sp. z o.o. do przestrzegania niniejszej Polityki SZ.

Zalqcznik nr 2 do Ksi?gi ZSZ


