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POLITYKA
bezpieczeństwa i jakości

Dziedziną zastosowania systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, opracowanego według zasad 
HACCP zgodnie z wymaganiami międzynarodowego systemu certyfikacji FSSC 22000 w firmie „ENZYM”, jest produkcja 
i sprzedaż drożdży, dodatków piekarniczych oraz dodatkowych surowców na potrzeby piekarnictwa.

Misja „Firmy Enzym” S.A.:
 „Firma Enzym” S.A. gwarantuje ukraińskim i europejskim konsumentom bezpieczeństwo oraz wysoką jakość swojej 

produkcji, zgodnie z ich oczekiwaniami i ustalonymi przez prawo wymaganiami. Jakość produkowanych wyrobów 
jest kluczowym wskaźnikiem konkurencyjności oraz prosperowania przedsiębiorstwa. 

 „Firma Enzym” S.A. jest odpowiedzialnym pracodawcą, który zapewnia pracownikom należyte warunki pracy oraz 
godne wynagrodzenie;

 „Firma Enzym” S.A. jest społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwem, które racjonalne wykorzystuje zasoby i 
dba o środowisko naturalne.

Strategiczna wizja rozwoju:
 utrzymanie oraz umocnienie pozycji lidera na zdobytych rynkach Ukrainy i Europy, osiągnięcie trwałego 

pozytywnego wizerunku na nowych rynkach poprzez wysoką jakość, bezpieczeństwo produkcji i rozumienie 
wymagań konsumentów;

 stale i konsekwentne doskonalenie technologii poprzez innowacje w systemie produkcji, serwisu i obsługi 
posprzedażowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, jakości i konkurencyjności wyrobów;

 ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa żywności opracowanego i certyfikowanego zgodnie z wymaganiami 
międzynarodowego systemu certyfikacji FSSC 22000 poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii 
informatycznych – tworzenie i doskonalenie elektronicznych baz danych, zautomatyzowanego systemu zarządzania 
dokumentacją;

 nowe technologie produkcyjne, energooszczędność i bezpieczeństwo ekologiczne są i pozostaną jednymi z 
priorytetowych zagadnień przedsiębiorstwa;

 nawiązywanie nowych kontaktów i współpracy z krajowymi i europejskimi instytutami i ośrodkami badawczymi w 
celu stałego rozwijania partnerstwa z dostawcami i klientami;

 zapewnienie optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych;
 maksymalnie skuteczne wykorzystanie surowców wtórnych pozyskiwanych w procesie oczyszczania ścieków (szlam 

i biogaz);
 opanowanie produkcji nowych wyrobów w oparciu o fermentację.

Polityka korporacyjna „Firmy Enzym” S.A. bazuje się na następujących wartościach:
 trwałość firmy (Firma ma zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu: rozwija te obszary lub produkty, 

względem których posiada wystarczające doświadczenie, kompetencje i zasoby); 
 wysokie standardy (Firma wyznacza dla siebie wysokie standardy we wszystkim: w technologiach produkcyjnych, w 

procesach, w sposobach zapewnienia wytwarzania produktów bezpiecznych i wysokiej jakości; bada doświadczenia 
wiodących światowych firm w zakresie produkcji wyrobów konkurencyjnych i wysokojakościowych. Doskonalenie 
technologii, produktów i usług to proces ciągły);

 pozytywna reputacja (Firma działa odpowiedzialnie w relacjach z partnerami biznesowymi, konsumentami, 
pracownikami i społeczeństwem) – współpraca opiera się na długotrwałych relacjach, wzajemnym zaufaniu i 
lojalności;

 zespół zorientowany na wynik (określony cel zespołowy jest też celem każdego członka zespołu);
 możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia (Firma przeznacza na to odpowiednie środki; intensywnie realizuje 

staże w miejscu pracy i ich ocenę; firma ceni pracowników, którzy sami dążą do rozwoju zawodowego i osobistego, 
chętnie angażują własne zasoby (wysiłek, czas).

Niniejszą Polityką demonstrujemy i potwierdzamy swoje zobowiązania ogólnie przed społeczeństwem i konkretnie 
przed naszymi konsumentami.

Cenić jakość i bezpieczeństwo - cenić życie!


