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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 
 
Paul Schockemöhle Logistics Polska Sp. z o.o. chce być wiarygodnym dostawcą usług w magazynowania 
i logistyki środków spożywczych przechowywanych w opakowaniach klienta. 
 
Podstawowym celem naszej firmy jest stałe dążenie do zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych 
Klientów, szczególnie w zakresie zachowania niezmienionych cech jakościowych powierzonych nam 
do magazynowania środków spożywczych.  
 
Jesteśmy świadomi, że zagrożenia bezpieczeństwa żywności mogą wystąpić na każdym etapie łańcucha 
żywnościowego i dlatego niezbędne są wspólne wysiłki wszystkich stron oraz odpowiedni nadzór 
w całym łańcuchu żywnościowym. 
 
Wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) aby zapewnić nam i naszym 
Klientom: 

• możliwość konsekwentnego dostarczania bezpiecznej żywności oraz wyrobów i usług, które 
spełniają wymagania klienta i obowiązujące wymagania ustawowe i regulacyjne; 

• uwzględnienie ryzyk związanych z celami organizacji; 
• możliwość wykazania zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami FSMS. 

 
Niniejszą politykę realizujemy przez: 

• monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów, 
• przestrzeganie reżimów higienicznych na etapie magazynowania i dystrybucji, 
• stałe unowocześnianie i udoskonalanie zasobów infrastruktury i technologii przechowywania, 
• wykorzystanie techniki informatycznej w szczególności w celu zapewnienia identyfikowalności, 
• podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa żywności, 
• komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, mającą na celu wymianę informacji w tym 

o zagrożeniach dla bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywnościowym. 
 
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności działa zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000:2018 
oraz ISO/TS 22002-5:2019 „Programy wstępne dotyczące bezpieczeństwa żywności – Część 5: 
Transport i magazynowanie”. 
 
Zarząd Spółki podejmuje działania, aby System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności był stale 
odpowiedni do aktualnej roli Spółki w łańcuchu żywnościowym i zgodny z wymaganiami prawa 
i wymaganiami Klienta. 
 
Pracownicy Spółki są przeszkoleni i świadomi zagrożeń, bezpieczeństwa żywności w całym cyklu 
magazynowania i transportu i  odpowiadają za przestrzeganie zasad FSMS. 
 
Polityka bezpieczeństwa żywnościowego jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników 
Spółki oraz podlega przeglądowi i uaktualnieniu w zależności od potrzeb. 
 
Cały personel firmy zna i stosuje niniejszą politykę oraz zasady zawarte w dokumentacji Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. 
 
Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz 
spełniania wymagań normy ISO 22000, obowiązujących Spółkę wymagań prawnych, regulacyjnych 
i wzajemnie uzgodnionych z klientami wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności. 
 
W mieniu Spółki deklaruję, że w dalszym ciągu będzie dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka 
była w pełni realizowana. 
 
Krapkowice, dnia 10.08.2020       


