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POL| TYKA SYSTEMU ZARZĄDZAN IA
BEzplECzEŃ srwł  rł Ń c U c HA DosTAw

ISO 28000:2007

Podstawowymi obszarami dział alnoś ci BESTEM Sp. z o. o. jest produkcja wypeł nień papierowych typu plaster miodu

oraz pł yt i palet. Produkujemy również  kątowniki tekturowe i naroż niki, a takż e ekspozytory (standy)tekturowe.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu dział ania te wykonywane są na najwyż szym poziomie merytorycznym, przy zachowaniu

wysokich standardów w zakresie ochrony ś rodowiska i bezpieczeństwa ł ańcucha dostaw.

Speł nianie wymagań naszych Klientów i partnerów biznesowych traktujemy jako podstawowe zobowiązanie.

Jednocześ nie deklarujemy dąż enie do doskonał oś ci, gdyż  chcemy być liderem wyznaczającym standardy w naszej branż y.

Wierzymy, ż e dzięki zapewnieniu terminowoś ci i solidnej jakoś ci naszych produktów zwiąż emy się z naszymi Klientami na

dł ugie lata.

Dostarczając wyroby dokł adamy wszelkich starań, aby być godnym zaufania partnerem oraz realizowaĆ zamówienia

terminowo i rzetelnie. Nasze dział ania ukierunkowane są na ciągł e doskonalenie i poprawę bezpieczeństwa w ł ańcuchu

dostaw.

W celu speł nienia powyż szych deklaracji wdroż yliś my System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw wg normy

| SO 28000:2007 ijednocześ nie zobowiązujemy się do:

- ciągł ego doskonalenia skutecznoś ci SZBŁD lSO 28OOO:2O07,

- zapobieganiazanieczyszczeniomś rodowiska,
- ciągł ego rozwoju wykorzystywanej przez nas infrastruktury,
- postępowania zgodnego z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami dotyczącymi naszych dział ań oraz

wymaganiami pokrewnymi,

- ciągł ego podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- wdraż ania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych pozwalających na nieustanną redukcję naszego negatywnego

wpĘwu na ś rodowisko,
- efektywnego korzystania z zasobów naturalnych oraz podejmowania dział ań zmierzających do zmniejszenia

jednostkowego ich zuż ycia,
- realizacji dział ań kształ tujących ś wiadomoś ć naszych pracowników odnoś nie koniecznoś ci dbanii o ś rodowisko

naturalne w Spół ce i poza nią,

- kontraktowania usł ug od podwykonawców wyraż ających chęć podejmowania dział ań pro-ś rodowiskowych oraz

deklarujących peł ną zgodnoś ć z wymaganiami prawnymi w tym obszarze,

- systematycznie oceniamy nasze dział ania w odniesieniu do bezpieczeństwa,
- terminowo i rzetelnie realizujemy nasze plany produkcyjne,

- kształ tujemy ś wiadomoś ć pracowników i kontrahentów w zakresie znaczenia bezpieczeństwa,
- identyfikujemy zagroż enia oraz oceniamy ryzyko,

- zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa oferowanych produktów poprzez staty rozwój naszej Spół ki,

- podejmowania decyzji w wyniku analizy ryzyka,

- ż eby Polityka SZBŁD tworzył a ramy do ustanowienia celów w zakresie SZBŁD i ciągł ego doskonalenia procesów

SZBŁD.

Niniejszy dokument stanowi podstawę dla utrzymania i rozwoju SZBŁD w ł ańcuchu bezpieczeństwa Dostaw. Dokł adamy

wszelkich starań aby niniejsza
Polityka SZBŁD był a przedmiotem stał ej troski zarówno Pracowników i Zarządu Spół ki oraz udostępniona wszystkim

zainteresowanym stronom.

Zobowiązuję każ dego pracownika BESTEM Sp. z o.o. do przestrzegania niniejszej Polityki SZ.
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