
Nordzucker 

Polityka jakoci i bezpieczeristwa 
produktu 

Celem dziatalnoci Grupy Nordzucker Europa jest produkcja oraz sprzeda2 
bezpiecznej 2ywno§ci i pasz w sposöb gwarantujqcy spetnienie wymagah odbiorcöw, 
przestrzeganie przepisöw prawa oraz zgodny z zasada zröwnowa2onego rozwoju. 

Pragniemy dostarcza6 produkty i ustugi o doskonalej jakoci. Dbamy o dobre relacje 
z naszymi odbiorcami, dostawcami, instytucjami pahstwowymi, sasiadami, spolecznociq 
lokalna, mediami i pracownikami. Zbudowalimy proaktywna i skoncentrowana na kliencie 
kultur jakoci i bezpieczehstwa produktu, ktöra obejmuje wszystkie procesy. 

Naszymi celami sa: 

• Najwyzsza jako6 osiagana dziei spehianiu oczekiwah klientöw; 

• Budowanie wysokiej kultury jakoci i bezpieczehstwa produktu oraz promowanie 
postaw projakociowych i poczucia odpowiedzialnoci za jakcA6 vAröd pracowniköw; 

o Motywujemy naszych pracowniköw do aktywnego uczestnictwa i odgrywania 
waznej roll w procesie ustawicznej pracy nad ulepszaniem jakoci i 
bezpieczehstwa produktu; 

o Dbamy o podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych naszych 
pracowniköw oraz zwiQkszanie ich §. wiadomoci znaczenia jakoci i 
bezpieczehstwa produktu; 

o Aby uzyska6 produkty i ustugi o doskonalej jakoci przeznaczamy na to 
odpowiednie rodki; 

Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa Zywnoci i pasz wynikajacych z systemu 
prewencyjnego stanowiacego element naszej koncepcji HACCP; 

• Wdra2anie dziatah i inwestycji prowadzqcych do efektywnoci i bezpieczehstwa 
stosowanych procesöw produkcji Zywno§ci i pasz; 

oNieustannie minimalizujemy zagro2enia poprzez skuteczne zarzqdzanie ryzykiem; 

• Gwarancja zgodnoci z wymaganiami prawnoregulacyjnymi oraz stosownymi normami; 

wspffipracujemy z organami regulacyjnymi i stowarzyszeniami bran2owymi 
w celu rozwiqzywania problemöw dotyczqcych bezpieczehstwa Zywnoci i pasz; 

o Zgodnosc z przepisami i wymaganiami kontrolujemy podczas przeprowadzanych 
audytöw wewneznych; 

o Da4my do spetniania kryteriöw zgodricAci oraz dostarczamy rzetelne i 
wiarygodne wyniki analiz laboratoryjnych przeprowadzanych przez akredytowane 
laboratoria zewnezne lub laboratoria zaktadowe stosujace uznane metody i 
procedury oraz uczestniczace czsto w badaniach biegb§ci / poröwnaniach 
miOzylaboratoryjnych; 

• Wybör dostawcöw po przeprowadzeniu oceny w oparciu o wybrane kryteria, ciagle 
udoskonalanie wspötpracy z naszymi dostawcami, od ktörych wymagamy 
przestrzegania zasad dotyczacych bezpieczehstwa oraz jakoci 2ywnoci i pasz, praw 
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cztowieka oraz zröwnowa2onego rozwoju catego lancucha dostaw. 

Polityka jakcAci i bezpieczehstwa produktöw stanowi podstawe dziatan wszystkich 
pracowniköw. 

Bra schweig,  G(A •Ä-‚  'ZU -ZA 

Dr. Lars orissen Axel Aumüller 
CEO COO 
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