
 

 
 

 

Polityka Jakości  

 

DEKLARACJA FIRMY: 

 

Wspólnicy firmy UNICO POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. określając niniejszą politykę jakości, jednocześnie deklarują jej realizację w celu produkcji bezpiecznych wyrobów spożywczych o najwyższej 

jakości. Dążąc do pełnego zaspokojenia oczekiwań naszych Klientów względem produkowanych i wprowadzanych do obrotu produktów, wytwarzanych przy poszanowaniu wszystkich standardów i 

przepisów w zakresie zarządzania oraz jakości i bezpieczeństwa żywności, firma UNICO POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. wdrożyła system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oparty o 

wymagania standardów, IFS v.7. 

 

CELE STRATEGICZNE FIRMY :  

 

Misją firmy UNICO POLSKA Sp. z o.o., Sp. K. jest polepszanie jakości żywności i zdrowia konsumentów poprzez stosowanie naturalnych surowców i odpowiedni dobór procesów technologicznych. 

Posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające osiągnąć ten cel. 

Zaspokojenie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych Klientów, to priorytet, który realizowany jest dzięki wdrożeniu i utrzymaniu systemu zapewniającego spełnienie ustalonych wymagań 

jakościowych. Realizując naszą produkcję jesteśmy świadomi roli, jaką spełniamy w łańcuchu żywnościowym oraz odpowiedzialności za produkt, stąd też urzeczywistniamy naszą Politykę poprzez 

następujące cele strategiczne: 

• Rozwój kultury bezpieczeństwa żywności poprzez zaangażowanie najwyższego kierownictwa i wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie, szkolenia, kształtowanie świadomości 

znaczenia bezpieczeństwa i higieny żywności w łańcuchu żywnościowym. 

• Prace badawczo-rozwojowe skierowane na modyfikacje produktowe, a także na tworzenie nowych, innowacyjnych i zdrowych produktów. 

• Wyznaczenie oraz stały monitoring parametrów związanych z bezpieczeństwem żywności i jego jakością. 

• Rozszerzanie zakresu badań mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów, korzystając z dostępnych  nowoczesnych technik badawczych.  

• Wykorzystywanie postępu technicznego i nowoczesnych technologii w produkcji mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość produkowanych wyrobów, a także ich innowacyjność i 

atrakcyjność. 

• Stałe doskonalenie kwalifikacji naszych pracowników  w celu budowania ich wysokiej świadomości związanej z zachowaniem bezpieczeństwa żywności. 

• Zapewnienie właściwej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa dotyczącej ewentualnych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo produktu. 

• Angażowanie wszystkich pracowników firmy w prace nad doskonaleniem systemu zarządzania jakością. 

• Nieustanny monitoring globalnego rynku pod kątem zapotrzebowania na nowe produkty dostosowane do najnowszych trendów. 

 

Nasze produkty spełniają wszystkie wymagania prawne niezbędnie do dopuszczenia do obrotu, w tym m.in. dotyczące autentyczności, bezpieczeństwa, a także w szczególności wymogi 

szczegółowe określone w specyfikacjach produktowych. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO: 

 

Firma UNICO POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. prowadzi działalność w oparciu o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, która zakłada świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy 
wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka. 

Świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne działamy w sposób dla środowiska przyjazny, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania 
negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko.  

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.  

 

ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PERSONELU: 

 

Wspólnicy i Pracownicy Firmy promują i realizują zasady etyki w działalności przedsiębiorstwa. Dlatego nie stosujemy nieetycznych i nielegalnych praktyk biznesowych. Wierzymy, że 

przestrzeganie zasad w biznesie prowadzi do zapewnienia przewagi konkurencyjnej oraz świadczy o reputacji Firmy. Staramy się ,aby relacje, jakie łączą nas z Kontrahentami, Klientami, ale 

również z liczną konkurencją opierały się na uczciwości oraz zasadach fair play. 

 

Pracownicy działają zgodnie z zasadą praworządności, stosując procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych Firmy. 

Pracownicy wykonują swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, kierując się interesem Firmy. 

Pracownicy zobowiązani są  do zachowania poufności zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz naszego systemu zarządzania. 

Najważniejszym zasobem firmy UNICO POLSKA Sp. z o.o. Sp. K są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy są świadomi celów jakie organizacja chce osiągnąć, znają swoje obowiązki, 

uprawnienia i ograniczenia wynikające  z wymagań systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. 

Za stosowanie niniejszej polityki  oraz procedur systemu zarządzania obowiązujących w UNICO Sp. z o.o. Sp. K odpowiadają Właściciele oraz każdy pracownik na swoim stanowisku pracy. 

W imieniu wszystkich pracowników UNICO Sp. z o.o. Sp. K, przyjmujemy osobistą odpowiedzialność wobec naszych Klientów, Dostawców i innych zainteresowanych stron za realizację niniejszej 
Polityki. 
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