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AB,,PIENO ZVATCZOÉS"
KOKYBrcS, mAtSTO SAUGOS ir APLINKOS APSAUGOS POLITIKA
,,PIEN O ZVXCZDËS" viena didZiausiq pieno perdirbimo bendroviq Lietuvoje, siekianti
büti pieno produktr¿ gamybos ir platinimo rinkos lyderiu, [sipareigoja atsiZvelgti ne tik i verslo, bet ir

AB

-

i

socialinius bei aplinkosaugos aspektus ir prisiimti atsakomybq uZ savo veiklos trumpalaikius bei
ilgalaikius poveikius bei savo veiksmq pasekmes - kaip rinkos dalyvis, darbdavys ir kaip visuomenès
narys. Bendrovei priklauso gamybiniai filialai PanevêZio pienas, Kauno pienas, MaZeikir¿ pieninè,
Pasvalio sürine ir logistiniai centrai Vilniuje ir Klaipèdoje. AB ,,Pieno ùvaigþdës" aplinkos vadybos
sistemos taikymo sritis taikoma Siuose objektuose vykdomiems procesams.

IMONES POLtrTrKA:
1. Naudoti paZangiausias gamybos technologijas, darbq organizavim4

ir logistikos sprendimus,
uZtikrinanðius auk5ðiausi4 produkcijos kokybE, autenti5kumq higienos lygi ir saug6

2.

UZtikrinti, kad 100% produkcijos atitiktr¿ imones kokybes ir maisto saugos standartus. þones
kokybes standartuose produkto saugos rodikliams taikyti ne maZiau kaip 30% grieZtesnes
tikslines ribas nei reglamentuota teisês aktuose irlar normatyviniuose dokumentuose;

3. Nuolat gerinti maisto saugos, kokybes vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas.
4. Tausoti aplinkq taikyti prioritet4 ne tik imoneje, bet visos ciklo metu aplink4 neter5ianðioms
technologijoms;

5.

Pateikti vartotojui galutin[ gamin[ maZiausir¿

ka5tr¿

principu;

Prioritetaí teikiømi p agal politikoj e iSvardintq eilií kumq.
BENDROVES VAUOVYBE ISTPARETGOJA:
/ Skatinti pagarbq Zmogui, darbuotojui, tiekêjui, partneriui.

'/
'/

Nuolat tobulinti gaminiq gamybos technologijas ir logistikos sprendimus.

Sviesti, mokyti bendroves darbuotojus, nuolat keliant

jq kvalifikacii¿ informuotum4 bei

s4moningum6 naujinant Zinias kokybès vadybos, aplinkos apsaugos vadybos ir maisto saugos
klausimais, reikalaujant atsakomybes uZ darbo rezultatus, bei glaudZiai bendradarbiauti su
tiekej ais ir partneriais.

r'

Tvariai naudoti gamtinius, energetinius, kitus i5teklius, tinkamai ir atsakingai tvark¡i atliekas,
uZtikrinti tinkam4 pasirengim4 galimoms avarinêms situacijoms.

'/
r'

Saugoti aplink4 visuose Zingsniuose, viso ciklo metu.

Laikytis imonei taikomq teisiniq reikalavimr¿.
Kokybès, maisto saugos ir aplinkos apsaugos politika prieinama

AB ,,Pieno ùvugùdës" Generalinis direktorius
AB ,,Pieno ùvaigädès" Vykdomasis
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