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Polityka Jakości Brenntag Polska 
 

 

Istotą działalności naszego przedsiębiorstwa jest uzyskanie satysfakcji klientów stwarzającej warunki 
do długoterminowej współpracy, osiągnięcia ekonomicznego sukcesu oraz rozwoju spółki i jej partnerów 
biznesowych. 

U podstaw naszego systemu zarządzania jakością znajdują się oczekiwania klientów dotyczące funkcjonowania 
Brenntag Polska Spółka z o.o. oraz gwarantowanych przez nas wartości, których nośnikiem są dostarczane 
usługi i towary.  

Monitorujemy oraz analizujemy tendencje i możliwości rynkowe, aby móc się rozwijać i zawsze oferować 
wyroby/usługi: 

• jakości spełniającej wymagania klienta 

• bezpieczne 

• w maksymalnym stopniu przyjazne dla środowiska 

Możliwość realizacji Polityki Jakości Brenntag Polska Sp. z o.o. zapewniają działania celowe: 

• poznanie oczekiwań klientów i ich spełnianie 

• budowanie przewagi konkurencyjnej i mocnej pozycji rynkowej opartej o wiarygodność, rzetelność i normy 
etyczne 

• identyfikowanie i spełnianie przepisów prawnych 

• stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników w zakresie jakości i bezpieczeństwa  

• oferowanych towarów/usług poprzez akcje informacyjne oraz odpowiednie szkolenia 

• nadzorowanie warunków odbioru, wytwarzania, konfekcjonowania, przechowywania  i transportowania 
towarów 

• spełnianie specyficznych wymagań dotyczących specjalistycznych produktów, w szczególności: 
o odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne towarów dla przemysłu spożywczego dzięki 

wdrożonemu i doskonalonemu systemowi HACCP 
o stosowanie dobrych praktyk wytwarzania  w operacjach dotyczących  substancji czynnych i produktów 

pośrednich, wykorzystywanych do wytwarzania produktów leczniczych 
o identyfikację, ocenę oraz kontrolę zagrożeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa dodatków do pasz, 

zgodnie z wymaganiami systemu HACCP oraz standardu FAMI QS 

• stałe doskonalenie procesów 
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