Być w gronie najlepszych, najbardziej zrównoważonych
i odpowiedzialnych firm na świecie.

Wizja International Paper

POLITYKA ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
PN-EN ISO 9001 • PN-EN ISO 14001 • PN-EN ISO 50001 • PN-ISO 45001
International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. jest zintegrowanym zakładem celulozowo-papierniczym produkującym masy celulozowe
bielone bez udziału chloru elementarnego (ECF), masy mechaniczne CTMP, bezdrzewne papiery biurowe i do druku offsetowego,
papier opakowaniowy siarczanowy oraz tektury lite powlekane.
Nasza organizacja zobowiązuje się w ramach funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania do spełnienia mających
zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których jest zobowiązana względem swoich interesariuszy w stosunku
do jakości oferowanych usług i wyrobów papierniczych, aspektów środowiskowych wynikających z prowadzonej działalności,
efektywnego zużycia i wykorzystywania energii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nasze wyroby powstają z surowców odnawialnych, a powstałe z nich produkty codziennego użytku, mogą być w łatwy sposób
poddane recyklingowi. Proces produkcji bezdrzewnych papierów graficznych: biurowych i offsetowych, które objęte są europejskim
systemem certyfikacji ekologicznej ECOLABEL, prowadzony jest w pełnej zgodności ze wszystkimi kryteriami w zakresie ECOLABEL
ustanowionymi decyzją Komisji Europejskiej (EU).
Strategia odnosząca się do jakości, ochrony środowiska, aspektów efektywności energetycznej oraz BHP została
sformułowana w priorytetach i szczegółowych celach produkcyjnych korporacji International Paper i jest realizowana
poprzez:
• ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i szerzenie pozytywnych zachowań prośrodowiskowych wśród
pracowników,
• racjonalne wykorzystanie surowców, materiałów pomocniczych oraz efektywne zarządzanie energią,
• stosowanie nowoczesnych technologii oraz najnowszych rozwiązań techniczno-organizacyjnych,
• uwzględnianie poprawy wyniku energetycznego na etapie działań projektowych,
• promowanie w procesach zakupowych efektywnych energetycznie wyrobów i usług, które wpływają na wynik energetyczny,
• ciągłe monitorowanie procesów produkcyjnych i ich wpływu na środowisko,
• ciągłe monitorowanie jakości wyrobów dostarczanych naszym odbiorcom,
• podejmowanie działań mających na celu doskonalenie jakości wyrobów i poprawę efektywności procesów,
• zaspokajanie potrzeb klientów i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom, w tym poprzez zapewnienie zgodności wybranych
produktów z kryteriami oznakowania ekologicznego ECOLABEL,
• zapewnienie naszym pracownikom możliwości ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
• partnerską współpracę z dostawcami i wykonawcami usług na terenie IP Kwidzyn,
• zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w celu zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym,
• eliminowanie zagrożeń i zmniejszanie związanego z nim ryzyka,
• zapewnienie konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli w działaniach związanych z BHP.
Podstawą naszego działania jest demonstrowanie ciągłej poprawy wyniku energetycznego oraz minimalizacji negatywnego
wpływu na środowisko naturalne, skutkującego obniżaniem emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego i powietrza oraz
minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.
Zarząd Spółki świadomy swojej roli w zapewnieniu skuteczności prowadzonych działań na rzecz doskonalenia Zintegrowanego
Systemu Zarządzania zobowiązuje się do stałego zapewnienia zasobów i potrzebnych informacji, niezbędnych do osiągania
zamierzonych rezultatów jakościowych, środowiskowych, energetycznych oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym.
Za realizację powyższej Polityki International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. jest odpowiedzialny każdy pracownik naszego zakładu.
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