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Polityka Jakości  

i Bezpieczeństwa żywności 

Nie chcemy wytwarzać opakowań, chcemy ułatwiać 
codzienne życie. 

Powyższą wizję realizujemy m.in. przez stworzenie funkcjonalnych 
i certyfikowanych Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem 
Żywności zgodnych z normą ISO 9001 oraz standardem BRC Packaging and Packaging 
Materials. Zobowiązujemy się do działania w sposób zgodny z przyjętymi standardami, 
przepisami prawa i innymi zobowiązaniami, w tym ustaleniami z naszymi Klientami. 

 

Na najbliższe lata  nasza organizacja ustanowiła i realizuje 3 kierunki strategiczne: 

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA 
Chcemy produkować więcej jednocześnie zachowując wysokie standardy jakościowe i pełne 

bezpieczeństwo wyrobów.  

Usuwamy marnotrawstwa, które powodują przestoje w produkcji, dlatego dbamy 

o optymalizację procesów, minimalizację przestojów, redukcję ilości wyrobów niezgodnych. 

Utrzymanie i ciągłe doskonalenie zarówno infrastruktury zakładu jak i samego procesu 

produkcyjnego, koniecznych do zapewnienia zgodności wyrobu z wymaganiami, jest dla nas 

priorytetem. Na co dzień zapewniamy wszelkie niezbędne siły i środki dla zagwarantowania 

wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa produkowanych opakowań. Kładziemy duży nacisk na 

przestrzeganie Dobrych Praktyk: Wytwarzania oraz Higienicznej. Monitorujemy krytyczne punkty 

kontroli, a w przypadku przekroczenia limitów podejmujemy działania korygujące. Dążymy do 

pełnego wbudowania jakości w proces produkcyjny z punktami kontrolnymi od przyjęcia surowca 

poprzez kontrole międzyoperacyjne i procesowe aż do kontroli zwalniającej dla wyrobu gotowego. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
Pełni troski o planetę, na której wszyscy żyjemy i świadomi współodpowiedzialności za nią, 

chcemy aby nasze produkty oraz nasza działalność wywierała jak najmniejszy wpływ na środowisko 

naturalne. Chcemy aby produkowane przez nas w pełni recyklingowalne opakowania stanowiły 

coraz większy udział naszej działalności. Aktywnie poszukujemy rozwiązań wykorzystujących 

monomateriały, rozwijamy nasze portfolio o wyroby biodegradowalne, we współpracy z dostawcami 

i klientami minimalizujemy ilość odpadów generowanych przez nasze wyroby. 

SPRZEDAŻ ROZWIAZAŃ A NIE PRODUKTÓW 

Na każdym etapie wdrażania i produkcji u naszych klientów oferujemy swoje wieloletnie 
doświadczenie w branży opakowaniowej, a także realne wsparcie we wdrożeniach.  Chcemy aby 
nasze nowe produkty stanowiły odpowiedź na potrzeby naszych partnerów biznesowych. Aktywnie 

słuchamy i podążamy za zmianami na rynku. 

Zarząd spółki deklaruje, że zasady niniejszej polityki są zakomunikowane, zrozumiałe 
i przestrzegane przez wszystkich pracowników. Każdy z nas ma wpływ i ponosi 
odpowiedzialność za wynik pracy na poszczególnych stanowiskach. 


