
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. 

W TORUNIU 

Głównym zadaniem Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej jest zapewnienie produkcji i 
sprzedaży cukru, wysłodków buraczanych i melasy buraczanej o powtarzalnym poziomie jakości 
spełniającym oczekiwania klientów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących: 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i materia/ów paszowych, ochrony środowiska naturalnego oraz 
bezpieczeństwa Pracowników. 

STRATEGICZNE CELE 

• Utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku cukru wzmocnienie pozycji rynkowej 
w regionie Europy Centralnej oraz na rynkach światowych ; 

• Skoncentrowanie wysiłków na pozyskaniu najwyższej jakości surowca do produkcji cukru; 
• Wzmocnienie wizerunku Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jako solidnego partnera oraz 

producenta produktów bezpiecznych zdrowotnie wytwarzanych zgodnie z najlepszymi 
praktykami produkcyjnymi w sposób bezpieczny dla ludzi i przyjazny środowisku; 

• Doskonalenie współpracy z klientami oraz dostawcami surowców, materia/ów i usług . 

STRATEGICZNE CELE SĄ REALIZOWANE POPRZEZ: 

• Ciągle doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania; 
• Wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań w: uprawie buraków cukrowych, produkcji , 

kontroli jakości i magazynowaniu wyrobów w celu doskonalenia jakości produkowanych 
wyrobów i zrównoważonego rozwoju Spółki ; 

• Przestrzeganie obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych; 
• Doskonalenie filarów społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności Spółki ; 

• Przełożenie celów strategicznych na mierzalne cele jakościowe; 

• Spe/nianie wymagań i oczekiwań klientów; 
• Identyfikowanie aspektów środowiskowych związanych z realizowanymi procesami; 
• Monitorowanie oddziaływania na środowisko i jego ocenę; 

• Ograniczanie poziomu ryzyka zawodowego; 

• Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, monitorowanie stanowisk pracy 
w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i jakości żywności poprzez kształtowanie świadomości w 
zakresie: bezpieczeństwa, jakości i autentyczności produktów, ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz etyki wszystkich pracowników Spółki. 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na 
wszystkich poziomach Spółki. Za ustanowienie i aktualizację tej Polityki odpowiedzialny jest 
Zarząd, a za jej realizację wszyscy pracownicy Spółki, stosownie do wykonywanej pracy. 

Toruń, dnia 5 sierpnia 2021 r. 

Krajowa Spółka Cukrowa S,A, 
Centrala: 
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990.677.758 PLN 
wpłacony w całości. 


