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Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  

oraz Bezpieczeństwem Produktu 
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W trosce o satysfakcję naszych klientów i zainteresowanych stron projektujemy, produkujemy i dostarczamy produkty 
higieniczne, kosmetyczne i wyroby medyczne zgodne z obowiązującym prawem, wymaganiami wynikającymi z kontekstu 
Organizacji, spełniające wymagania w zakresie jakości, bezpieczeństwa oraz własności użytkowych.    

W naszych działaniach promujemy i wspieramy zasady bezpiecznej pracy oraz poszanowanie środowiska naturalnego.  

Naszą Politykę realizujemy poprzez:  

✓ stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych gwarantujących utrzymanie wysokiego poziomu oferowanych wyrobów i usług 

oraz zwiększenie efektywności produkcji poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i inwestycji w sprzęt, maszyny, urządzenia, obiekty 

budowlane, uwzględniających poprawę wyniku energetycznego, 

✓ zapewnienie dostępności informacji i zasobów, niezbędnych do osiągnięcia celów energetycznych, 

✓ systematyczną weryfikację jakości i skuteczności realizowanych procesów, w celu ich ciągłej poprawy i spełnienia oczekiwań klientów, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego,  

✓ zapewnienie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) na poszczególnych etapach 

procesów produkcyjnych i magazynowych,  

✓ zaplanowany system szkoleń pracowników i podnoszenie ich świadomości w zakresie jakości wykonywanej pracy, identyfikacji i 

ograniczenia ryzyka w miejscu pracy, jakości i bezpieczeństwa produkowanych wyrobów, zagadnień dotyczących ochrony środowiska, 

✓ budowanie zrozumienia pracowników odnośnie roli, jaką pełnią w całym procesie dostarczania bezpiecznego produktu i ich 

odpowiedzialności w stosunku do firmy, klientów i stron zainteresowanych za dotrzymywanie wdrożonych standardów, 

✓ inspirowanie pracowników, kontrahentów oraz partnerów społecznych i lokalnych do podejmowania inicjatyw dla poprawy wzajemnych 

relacji i warunków współpracy,  

✓ wspieranie zakupów efektywnych energetycznie produktów i usług, które wpływają na wynik energetyczny, 

✓ zapewnienie pełnej zgodności produktów opatrzonych oznakowaniem ekologicznym Ecolabel z kryteriami oznakowania ekologicznego 

UE oraz włączenie wymagań wynikających z oznakowania Ecolabel do celów środowiskowych, 

✓ aktywne działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu procesów i wyrobów na środowisko naturalne, zgodne z wymaganiami 

standardów gospodarki leśnej i łańcucha pochodzenia produktu, 

✓ doskonalenie narzędzi zarządzania, aby poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym  

i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, dążyć do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

✓ doskonalenie skuteczności zarządzania Zintegrowanym Systemem Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Produktu, doskonalenie Systemu Zarzadzania Energią i poprawy wyniku energetycznego, 

✓ zapewnienie zgodności z wymogami prawa, wymaganiami dotyczącymi Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem 

i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwem Produktu wg norm ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 22716: 2009, ISO 45001:2018, ISO 

50001:2018, ISO 13485: 2016, obowiązujących wersji standardów BRC CP, IFS HPC, elementów  systemu HACCP, Ecolabel oraz innymi 

regulacjami związanymi z prowadzoną działalnością, 

✓ zapewnienie zgodności z wymaganiami standardu FSC®, 

✓ zapewnienie zgodności z wymaganiami standardu PEFC, 

✓ zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych odnoszących się do efektywności energetycznej oraz 

wykorzystania i zużycia energii. 

 

Zarząd Velvet CARE sp. z o.o., uzgadniając z przedstawicielami pracowników zapisy Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, 
Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwa Produktu, zapewni dostępność odpowiednich zasobów  
i środków niezbędnych do ich realizacji, aby wszyscy pracownicy mogli w pełni zaangażować się w osiąganie celów.  

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Zarząd. Polityka została zakomunikowana wszystkim pracownikom 
przedsiębiorstwa i udostępniona stronom zainteresowanym.  
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