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Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Zywności w Citronex I obejmuje Zintegrowany System Zarządzania
Jakością i Bezpieczeństwa Žywności na który składają sięwymagania następujących norm:
l.
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System Zarządzania JakościąISO 9001

System Bezpieczeństwa Žywności ISO 22000 w tym:
a) HACCP wg Codex Alimentarius
b)GMP/GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna)
BRC Global Standard- Food
IFS Food
IFS BROKER
Rainforest
GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY

Politykę realizujemy poprzez realizację strategii zrównoważonego rozwoju oraz spełnienie
następujących strategicznych celów:

Zapewnienie wysokiej jakości naszym produktom i realizowanym usługomku zadowoleniu klientów.

Wytwarzanie produktu i świadczenie usług przez wykwalifikowany i systematycznie szkolony
personel.

Zapewnienie bezpieczeństwa, legalności i jakości dla wytwarzanej żywności poprzez utrzymanie i

doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Žywności.

Kształtowanie świadomości wśród pracowników potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

Podejmowanie działań minimalizujących negatywny wpływ realizowanych procesówna środowisko

naturalne.
Nieustanne doskonalenie na wszystkich poziomach firmy.

Podwyższanie sprawności firmy i infrastruktury.
Głębokie zaangażowanie i profesjonalizm starannie dobieranego w procesie rekrutacji personelu.
Inwestowanie w ludzi, podstawowy kapitał firmy, w celu wykorzystania pełnego potencjału
twórczego.
Aktywne propagowanie kultury bezpieczeństwa żywności na wszystkich szczeblach firmy.

Niniejsza Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Žywności jest wdrożona, utrzymywana i poddawana
systematycznym przeglądom w celu zapewnienia jej ciągłej aktualności i adekwatności. Jest
zakomunikowana, zrozumiana, stosowana oraz powszechnie dostępna w Firmie.

Oświadczamy, że wszystkie sposoby realizacji procesów dają możliwość dobrej współpracy z

dostawcami i odbiorcami naszych produktów i usług opartej na wzajemnych korzystnych relacjach

biznesowych.
Polityka i nasze postępowanie jest zgodne z wymaganiami przepisów prawa, wdrożonych norm,

potrzebami, oczekiwaniami i wymaganiami klientów w zakresie jakości produktu, realizowanych usług i

bezpieczeństwa żywności.
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