
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego
z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 

standardu IFS Logistics oraz przepisów dotyczących transportu                         
i składowania produktów ekologicznych (BIO)

Budowanie wizerunku godnego zaufania partnera, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów,
doskonalenie organizacji oraz ambicja świadczenia usług logistycznych najwyższej jakości wspieranej ciągłą
troską o bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo i ochronę pracowników i środowiska, to podstawy decyzji o
wdrożeniu ZSZ w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego oraz usług logistyki kontraktowej w
temperaturze kontrolowanej.
Dążąc do trwałego utrzymania wiodącej pozycji na rynku firm świadczących usługi logistyczne w temperaturze
kontrolowanej, zobowiązujemy się do działania w sposób zgodny z wymaganiami powyższych standardów,
przepisów prawa oraz innych wymagań i zobowiązań.

Deklarujemy ciągłe doskonalenie funkcjonowania ZSZ i jego procesów poprzez stałe podnoszenie świadomości
pracowników, kontrahentów, partnerów i poddostawców w obszarze jakości, bezpieczeństwa żywności, BHP
oraz oddziaływania na środowisko.

Budujemy przewagę konkurencyjną naszych Klientów poprzez:
▪ podnoszenie efektywności kosztowej procesów
▪ przyjazną obsługę
▪ oferowanie usług o najwyższej jakości

Podnosimy bezpieczeństwo naszych pracowników, kierowców i kontrahentów poprzez:
▪ identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowia oraz

ograniczenie ryzyk dotyczących BHP
▪ zapobieganie urazom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wypadkom i chorobom

zawodowym przez minimalizowanie ryzyka zawodowego
▪ konsultowanie i współudział pracowników/przedstawicieli pracowników w doskonaleniu systemu

zarządzania BHP
▪ budowanie proaktywnej kultury bezpieczeństwa

Zapewniamy bezpieczeństwo żywności poprzez:
▪ utrzymywanie wartości granicznych ustalonych dla punktów krytycznych w procesie realizacji

naszych usług
▪ ustanowienie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania (BCM) jako integralnego

elementu działalności firmy

Ograniczamy wpływ na środowisko poprzez:
▪ wprowadzanie rozwiązań technicznych przyjaznych środowisku
▪ racjonalne gospodarowanie odpadami
▪ zmniejszenie emisji spalin poprzez dobór podprzewoźników z taborem, który jest w coraz

mniejszym stopniu uciążliwy dla środowiska
▪ skuteczne postępowanie w sytuacjach awaryjnych zagrażających środowisku

Nasza Polityka jest znana i rozpowszechniona wśród Pracowników, Partnerów, Kontrahentów i innych zainteresowanych stron.
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