
Polityka Bezpieczeństwa Żywności
PAULA Ingredients Sp. z o.o.

PAULA Ingredients Sp. z o.o. jest wiodącym producentem komponentów i składników do żywności, w tym 
produktów wytwarzanych metodą suszenia rozpyłowego, mąk instant, mieszanek, granulatów oraz suszonych 
innowacyjną metodą mikrofalowo - próżniową (MIRVAC®) owoców, warzyw i sera w cząstkach, w tym również 
produktów z infuzją. 

Nasza �rma jest również producentem przekąsek w postaci suszonych owoców i warzyw dostępnych na rynku pod 
marką Crispy Natural lub markami własnymi klientów, a także mieszanek do przygotowania gotowych napojów,
deserów i dań, które klienci naszej �rmy wprowadzają pod własną marką. 

PAULA Ingredients Sp. z o.o. oferuje również usługi w zakresie suszenia metodą rozpyłową oraz MIRVAC® jak również 
produkcji mieszanek suchych. 

W ramach prowadzonej działalności PAULA Ingredients Sp. z o.o. zobowiązuje się do działania zgodnie
z przepisami prawa i innymi wymaganiami, włączając obustronnie uzgodnione zobowiązania wobec Klientów, 
wymagania systemu FSSC 22000 wersja 5.1, w tym ISO 22000: 2018, ISO/TS 22002-1:2009 oraz dodatkowe wymagania
FSSC 22000;  wymagania systemu Halal, Koszer oraz Produkcji Ekologicznej.

Nasza �rma deklaruje również ciągłe dążenie do doskonalenia skuteczności Systemu Bezpieczeństwa Żywności
w celu osiągnięcia założeń Polityki SBŻ.

Cele strategiczne PAULA Ingredients Sp. z o.o. to:
• produkcja bezpiecznej żywności o ustandaryzowanej, wysokiej jakości,
• prowadzenie działalności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz zasadami etyki biznesu,
• utrzymanie wiodącej pozycji na rynku komponentów i składników do żywności,
• prace nad rozwojem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz optymalizacją obecnie 
stosowanych procesów technologicznych,
• ekspansja na rynki zewnętrzne.

Nasze cele realizujemy poprzez:
• ciągłe doskonalenie Systemu Bezpieczeństwa Żywności, w tym minimalizację reklamacji związanych
z bezpieczeństwem żywności, działania zmierzające do zmniejszenia ilości zatrzymań surowca i wyrobu gotowego, 
• systematyczne szkolenie pracowników w celu podnoszenia ich wiedzy, kompetencji i świadomości, oraz budowanie, 
rozwijanie i doskonalenie kultury bezpieczeństwa żywności wewnątrz spółki
• ciągłą poprawę oddziaływania na środowisko w wyniku zastosowania najlepszych dostępnych technik i praktyk
w celu minimalizacji zanieczyszczenia środowiska na miarę możliwości �nansowych �rmy,
• racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, energii, paliw, wiedzy i kapitału oparte na analizie danych
i mierników,
• doskonalenie współpracy z obecnymi klientami na podstawie analizy oceny stopnia zadowolenia klientów oraz 
pozyskiwanie nowych odbiorców,
• działanie zgodne z etyką biznesu,
• współpracę z ośrodkami naukowymi.

Polityka  Bezpieczeństwa Żywności została wdrożona i zakomunikowana pracownikom PAULA Ingredients Sp. z o.o. 
przez najwyższe kierownictwo. Jest znana, zrozumiała, publicznie dostępna oraz utrzymywana, systematycznie
przeglądana i uaktualniana w miarę potrzeb. 
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