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POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

 
Jako firma z długoletnią tradycją kładziemy nacisk na najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych 

surowców i wyrobów zgodnych ze specyfikacją, mając w szczególności na uwadze spełnienie wymagań prawnych 
oraz oczekiwań klientów.  

 
Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności zamierzamy realizować poprzez osiągnięcie poniższych celów 

strategicznych:  

 

 
• Skoncentrowanie na kliencie:  
Zadowolenie i opinia klientów są kluczowe dla naszego rozwoju i ciągłego doskonalenia naszej oferty dlatego 
regularnie przeprowadzamy analizę satysfakcji naszych klientów i badamy potrzeby rynku. 
Od lat budujemy zaufanie naszych odbiorców poprzez fachową obsługę, profesjonalne doradztwo oraz 
współpracę ze sprawdzonymi dostawcami, dzięki którym oferujemy bezpieczne surowce najwyższej jakości.  

 

 
• Odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo żywności: 
Jakość, bezpieczeństwo i legalność oferowanych surowców i wyrobów stanowią fundamentalny element naszej 
działalności dlatego dokładamy wszelkich starań by wspomniane wartości nie zostały pogorszone w trakcie 
realizacji łańcucha dostaw. Sprawujemy ciągły nadzór nad jakością swoich produktów poprzez stałą kontrolę i 
weryfikację na wszystkich etapach procesu.  
Dla realizacji tego celu wdrożyliśmy i systematycznie udoskonalamy System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Żywności zgodnie z wymaganiami aktualnych i obowiązujących norm oraz międzynarodowych standardów 
bezpieczeństwa żywności IFS.  

 

 
• Zaangażowanie i odpowiedzialność personelu: 
Nasi pracownicy to klucz do naszego sukcesu dlatego w celu podniesienia ich świadomości oraz kwalifikacji 
zapewniamy im systematyczny udział w szkoleniach. Poprzez wspólne wartości, postawy i zasady zobowiązujemy 
się również do aktywnego propagowania kultury bezpieczeństwa żywności na wszystkich szczeblach naszej 
organizacji. 
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Najwyższego Kierownictwa i całej kadry pracowniczej w system zarządzania 
jakością, a także stałe utrwalanie świadomości, mamy pewność, że założenia polityki firmy są skutecznie 
realizowane na każdym stanowisku pracy.  

 

 
• Etyka i Zrównoważony Rozwój 
Jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie optymalnych warunków pracy a podstawą naszych codziennych działań 
jest przestrzeganie wartości etycznych organizacji zgodnie z obowiązującym prawem. 
Naszym celem jest zrównoważony rozwój zakładu dlatego nieustannie poszukujemy rozwiązań najbardziej 
przyjaznych środowisku. Poprzez segregację i ograniczenie ilości odpadów oraz racjonalne wykorzystywanie 
zasobów naturalnych minimalizujemy negatywny wpływ działalności Przedsiębiorstwa na otoczenie. 

 


