
 

 

 
Szczegółowa Polityka  

Bezpieczeństwa Produkcji Wartościowej 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 

 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jako dostawca produktów i usług zapewniających 
wiarygodność procesów transakcji i identyfikacji dąży do zapewnienia bezpieczeństwa produkcji 
wartościowej poprzez: 
1. prowadzenie działalności w zakresie produkcji wartościowej zgodnie z wymaganiami klienta, 

wymaganiami prawnymi oraz innymi mającymi wpływ na zabezpieczenie produkcji wartościowej, 
2. zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem produkcji wartościowej poprzez szczegółową 

analizę wszystkich procesów pod kątem możliwych zagrożeń oraz planowanie i realizację działań 
niezbędnych do uzyskania odpowiedniego stopnia pewności, że produkty i procesy spełniają wymogi 
bezpieczeństwa, 

3. stosowanie nowoczesnych metod i wyposażenia gwarantujących utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa produkcji, 

4. pozyskiwanie aktualnej wiedzy na temat incydentów związanych z bezpieczeństwem produkcji na 
świecie oraz pojawiających się nowych zagrożeń w celu ciągłego doskonalenia systemu 
bezpieczeństwa produkcji, 

5. ustanawianie celów bezpieczeństwa produkcji wartościowej oraz regularne monitorowanie stopnia 
ich osiągnięcia, 

6. stałe podnoszenie świadomości pracowników Spółki i innych osób pracujących pod jej nadzorem  
w zakresie zasad bezpieczeństwa, istniejących zagrożeń oraz wpływu na skuteczność systemu 
bezpieczeństwa produkcji, 

7. monitorowanie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem produkcji wartościowej  
w oparciu m.in. o analizę incydentów, wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych, kontroli  
i reklamacji. 

Zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w kontekście Polityki Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania w PWPW S.A. deklaruje: 

1. zapewnienie integracji wymagań systemu bezpieczeństwa produkcji wartościowej z kierunkami 
strategicznymi oraz procesami biznesowymi PWPW S.A., 

2. zapewnienie zasobów niezbędnych dla utrzymania systemu bezpieczeństwa produkcji wartościowej; 

3. zapewnienie adekwatnego poziomu komunikacji w odniesieniu do systemu zarządzania 
bezpieczeństwem produkcji wartościowej, zgodności z wymaganiami klienta, wymaganiami prawnymi 
i innymi, 

4. monitorowanie wyników działania systemu bezpieczeństwa produkcji wartościowej oraz zapewnienie 
ich utrzymania na odpowiednim poziomie, 

5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa produkcji wartościowej w sposób ciągły zgodny z rozwojem 
procesów biznesowych produkcji wartościowej i procesów je wspierających, 

6. wsparcie dla działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa produkcji wartościowej w ramach 
ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem produkcji wartościowej.  

Szczegółowa Polityka Bezpieczeństwa Produkcji Wartościowej dostępna jest dla wszystkich 
zainteresowanych w Internecie na stronie www.pwpw.pl, oraz dla pracowników w intranecie PWPW S.A. 
 
 

http://www.pwpw.pl/

