POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
BRODNICKICH ZAKŁADÓW ŻELATYNY SP. Z O.O.
Kierownictwo Brodnickich Zakładów Żelatyny Sp. z o.o. uważa, że czynnikiem warunkującym
sukces Spółki oraz jej dalsze istnienie i rozwój jest zdolność do spełniania wymagań i oczekiwań
naszych Klientów oraz działanie w ramach obowiązującego prawa. Jednocześnie pragnie, aby
Spółka była postrzegana jako firma wysokiej jakości również przez Właścicieli, Pracowników,
Dostawców, Społeczność lokalną oraz Przedstawicieli władz.
Misją naszej Spółki jest wytwarzanie i dostarczanie Klientom żelatyny o parametrach
i właściwościach zgodnych z wszystkimi wymaganiami, niezagrażającej w żadnym stopniu życiu i
zdrowiu konsumentów i użytkowników, z jednoczesnym zachowaniem konkurencyjności rynkowej,
poprzez utrzymanie kosztów funkcjonowania firmy na efektywnym i możliwie niskim poziomie.















Powyższe cele biznesowe realizujemy poprzez:
Zapewnienie właściwego przepływu informacji wewnątrz Spółki;
Utrzymywanie właściwych relacji i rzetelnej komunikacji z zewnętrznymi zainteresowanymi
stronami, zarówno w obrębie łańcucha żywnościowego, jak i z właściwymi władzami
państwowymi i lokalnymi;
Planowe i efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na rozwój Spółki;
Rozszerzanie rynku zbytu poprzez poszukiwanie nowych Klientów;
Właściwy nadzór nad surowcem i innymi kupowanymi towarami i usługami, mogącymi mieć
wpływ na jakość i bezpieczeństwo naszego produktu;
Doskonalenie metod produkcji oraz infrastruktury i środowiska produkcyjnego;
Stałe podnoszenie kwalifikacji Personelu;
Zastosowanie metodyki HACCP do przeprowadzenia analizy i nadzorowania zagrożeń
bezpieczeństwa zdrowotnego naszego produktu;
Ulepszenie bezpieczeństwa produktu w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń wynikających
z celowego działania, poprzez wdrożenie Zakładowego Planu Obrony Produktu;
Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie skuteczności certyfikowanego Systemu Zarządzania
Jakością opartego o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz jego przygotowanie do
przejścia na normę ISO 9001:2015 w chwili ponownej certyfikacji w 2017 roku;
Utrzymywanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności opartego o
wymagania normy PN-EN ISO 22000:2006 i jego rozwój w oparciu o założenia schematu
certyfikacji FSSC 22000 Food Products.

Kierownictwo Brodnickich Zakładów Żelatyny zobowiązuje się do zapewnienia optymalnych
warunków i niezbędnych zasobów, które umożliwią pełną realizację niniejszej polityki.
Cała Załoga Brodnickich Zakładów Żelatyny jest zobowiązana do zapoznania się
z niniejszą polityką oraz stosowanie jej założeń w codziennej praktyce zawodowej, adekwatnie do
pełnionych funkcji, posiadanych odpowiedzialności i uprawnień.

ZATWIERDZIŁ

Grzegorz Kijewski
Prezes Zarządu
Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności BZŻ Sp. z o.o.

Wyd. 3

Data: 07 września 2015

