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KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI 
wg normy ISO   9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, ISO 22000 : 2005 
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Polityka Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Żywności  

w Scandinavian Express Poland Sp. z o.o. 

 
Misją SCANDINAVIAN EXPRESS POLAND jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez kompleksową obsługę 

logistyczną, gwarantując ponadstandardową szybkość i jakość dostaw oraz bezpieczeństwo powierzonych ładunków. 

 

Podstawą działań podejmowanych w firmie SCANDINAVIAN EXPRESS POLAND, jednoznacznie wynikających z przyjętej strategii 

rozwoju jest prowadzenie działalności w sposób przyjazny i z należytą dbałością o środowisko naturalne. Problematyka ochrony 

środowiska odgrywa istotną rolę w świadomości Zarządu Firmy,  dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez 

firmę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych. Wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, 

Środowiskiem i Bezpieczeństwem Żywności według normy  ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 22000  pozwoli Zarządowi na skuteczne 

zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami 

ciągłego doskonalenia skuteczności w każdym aspekcie funkcjonowania firmy. 

 

Polityka jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności SCANDINAVIAN EXPRESS POLAND ukierunkowana jest na: 

 

 realizację usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, spełniając oczekiwania klientów  i wszystkie wymagania prawne 

dotyczące działalności firmy, 

 postępowaniu zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska oraz wewnętrznymi regułami 

firmy, 

 prowadzenie racjonalnej i nie stwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, 

zabezpieczanie lub przekazywanie do dalszego recyklingu czy utylizacji, 

 uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości 

ekologicznej pracowników i dostawców, 

 ochronę zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, energii el. i paliw, 

 minimalizacje emisji szkodliwych substancji poprzez poprawę organizacji transportu,  

 odpowiednie postępowanie z odpadami eksploatacyjnymi oraz wyciekami płynów z aut, 

 śledzenie i ocenianie oddziaływania firmy na środowisko oraz opracowanie planów poprawy ochrony środowiska, 

zapewnianie środków na ich realizację. 

 gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego przewożonej i magazynowanej żywności poprzez konsekwentne zapewnienie i 

stosowanie odpowiednich reżimów higienicznych. 

 

Polityka jakości i ochrony środowiska firmy SCANDINAVIAN EXPRESS POLAND stanowi ramy do ustalania i przeglądu celów oraz 

zadań jakościowych i środowiskowych. Polityka ta jest komunikowana wszystkim osobom pracującym w firmie oraz podwykonawcom. 

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Żywności  firmy wraz z pracownikami będziemy 

promować i stosować z należytą starannością oraz będziemy dbać o jej aktualność. 
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