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Polityka zintegrowanego zarządzania jakością, 
środowiskiem i bezpieczeństwem 

Stena Recycling oferuje kompleksowe rozwiązania gospodarki odpadami d/a Klientów przemysłowych 
w różnych segmentach. Badamy i analizujemy potrzeby Klienta i staramy się  znaleźć  najlepsze 
rozwiązanie, obejmujące wszystkie aspekty gospodarowania odpadami, takie jak wartość  materialną, 
efektywność  logistyczną, statystykę, raportowanie, obsługę  ryzyka, edukację  itp. 

Nasza obietnica marki to „Wspólnie tworzymy wartość  poprzez zrównoważoną  działalność". 
Odbieramy od Klientów wszystkie rodzaje odpadów (żelazo i metale kolorowe, papier, plastik, odpady 
elektroniczną  odpady niebezpieczne i inne). Przekształcamy i przetwarzamy odpady w nową  cenne 
materiały dla naszych odbiorców, takich jak huty stali i papiernie. Zdajemy sobie sprawę, że 
odpowiedzialna i racjonalna gospodarka odpadami to także utrzymywanie bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy. Nasza firma zobowiązuje się  do zaspokojenia potrzeb wszystkich 
stron zainteresowanych. 

CELE STRATEGICZNE 
ISO 9001:2008 
Bycie liderem recyklingu w Polsce opiera się  na trosce: 

Dbamy o naszych Klientów. To podstawowa zasada naszej działalności. Zapewniamy 
zindywidualizowane rozwiązania, zakładające obsługę  wszystkich aspektów gospodarki 
odpadami dla wybranych segmentów Klientów przemysłowych. Zawsze szukamy rozwiązania 
„win-win", które sprawi, te biznes naszego Klienta będzie jeszcze bardziej efektywny. Palny 
zasięg w Polsce zapewnia, że zawsze jesteśmy blisko naszych Klientów. 
Dbamy o naszą  działalność  i nasze aktywa. Pracownicy pracują  i działają  wg. modelu 
"Stena Way" biorąc odpowiedzialność  za nasze aktywa i rentowność. W celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska pracujemy 
z nastawieniem na ciągłe doskonalenie. Dla nas "dobre, nigdy nie jest wystarczająco dobre". 
Dbamy o pracowników. Wierzymy, że zero wypadków przy pracy jest możliwe. Posiadamy 
dedykowany program i zasoby przeznaczone specjalnie do tego, aby motywować  
i monitorować  warunki pracy i bezpieczeństwa wszystkich osób, które przebywają  na terenie 
Steny. Profesjonalny proces rekrutacji zapewnia, że zatrudniamy odpowiednich ludzi. 
Standaryzacja stanowisk, jasne zadania i ścieżka kariery mają  zapewnić, że pracownicy mogą  
zostać  i rozwijać  się  w Stenie przez długi czas. 
Dbamy o środowisko. Pomagamy naszym Klientom rozwijać  się  poprzez odpowiedzialne 
i efektywne zarządzanie odpadami, recykling oraz zrównoważoną  działalność. Mierzymy 
i prowadzimy działania mające na celu zminimalizowanie własnego wpływu na środowisko 
(monitorowane place oraz zużycie energii i paliwa, ekologiczna polityka podróżowania). 
Angażujemy się  w działania mające na celu ochronę  środowiska naturalnego i świata, 
w którym żyjemy. 
Dbamy o społeczeństwo, którego jesteśmy częścią. Bierzemy większą  odpowiedzialność  
i angażujemy się  bardziej niż  inni, aby pomóc i poprawić  warunki tym, którzy potrzebują  
naszego wsparcia. Jesteśmy zaufanym doradcą  - opowiadamy się  za "fair play" i tyjemy 
zgodnie z etyką  biznesową, z której jesteśmy dumni. Zapewniamy 100% spełnienia wymogów 
prawnych dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

Stena Recycling, wykazując troskę  o pracowników, a także o osoby przebywające na terenie 
Oddziałów/Zakładów dąży do poprawy kultury bezpieczeństwa wdrażając politykę  bezpieczeństwa. 
Naszą  wizją  jest „zero wypadkóW. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników 
jesteśmy wstanie sprawić, aby Stena Recycling, była miejscem pracy bez wypadków. Troszczymy się  
o naszych pracowników oraz osoby przebywające na terenie naszych zakładów zobowiązując się  do: 

I. 	Ciągłego zmniejszania liczby wypadków przy pracy, 
Kształtowania i rozwijania świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wszystkich pracowników, 
Eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, 
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Przestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrażania 
wewnętrznych instrukcji i zaleceń, a także stosowania dobrych praktyk, które poprawiają  
bezpieczeństwo, 
Zapewniania odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia i utrzymywania bezpiecznego 
środowiska pracy. 

Zobowiązanie wobec polityki bezpieczeństwa realizujemy poprzez: 

1 	Zgłaszanie nie tylko wszystkich wypadków, ale również  incydentów, analizę  ich przyczyn 
i okoliczności oraz podejmowanie działań  zapobiegających ich powtórzeniu, 

2 Wdrożenie systemu regularnego monitorowania stanu bezpieczeństwa - „obchodów 
bezpieczeństwa", podczas których obserwując i przeprowadzając rozmowy z pracownikami 
identyfikujemy i eliminujemy zagrożenia, 

3 Wdrożenie systemów motywacyjnych promujących bezpieczne zachowania oraz 
angażujących pracowników w sprawy bezpieczeństwa, 

4 Zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich szkoleń  prowadzących do poprawy 
kultury bezpieczeństwa, 

5 Organizowanie spotkań  bezpieczeństwa z pracownikami mających na celu zaangażowanie 
wszystkich pracowników w odpowiedzialność  za bezpieczeństwo swoje i współpracowników, 

6 	Nadzór i kontrolę  stanu bezpieczeństwa w oparciu o wewnętrzny system kontroli, 
7 	Zapoznawanie i egzekwowanie stosowania się  podwykonawców oraz osób odwiedzających 

do naszych standardów bezpieczeństwa. 

Nasze zasady to: 

Wszystkim wypadkom i urazom przy pracy można zapobiec. 
Wszystkie wypadki i incydenty należy zgłaszać  oraz podejmować  działania zapobiegające ich 
powtórzeniu. 
Jako pracownik lub podwykonawca Stena Recycling zawsze daje dobry przykład. 
Bezpieczeństwo jest fundamentalną  częścią  naszej działalności. 
Bezpieczeństwo sprzyja prowadzeniu interesów. 

Kierownictwo Stena Recycling deklaruje: 
ISO 14001:2004/PN-N-18001:2004 

Spełnić  wymogi przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie jakości, ochrony 
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zapobiegać  wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i potencjalnym zanieczyszczeniom 
środowiska oraz ciągle doskonalić  nasz sposób działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Ciągle doskonalić  efektywność  działania i rozwijać  zintegrowany system zarządzania 
w odniesieniu do wymagań  jakościowych, środowiskowych i bezpieczeństwa. 
Dostarczyć  środki na funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania oraz zapewnić, 
że polityka zintegrowanego systemu zarządzania: 

jest zgodna z ustalonymi celami organizacji, 
zapewnia rozwój oraz obejmuje zaangażowanie w działania w zakresie poprawy 
jakości świadczonych usług, ochrony środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 
została przekazana i rozpowszechniona w firmie oraz wśród podmiotów 
współpracujących i jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Kierownictwo Stena Recycling Polska 

Warszawa, Marzec 2016 

Lars Ibsen 

Pr Zerzlider-------1 
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