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Заява про Політику лабораторії по контролю за виробництвом ПРАТ «Фрау Марта».
1. В Системі Управління Безпечністю Харчової Продукції (СУБХП) лабораторія по контролю за
виробництвом ПРАТ «Фрау Марта» (далі по тексту – лабораторія) ставить перед собою наступні
завдання:
-проведення випробувань та моніторингу технологічних процесів в повній відповідності з Планами
моніторингу та вимогами методик випробувань;
-створення і підтримування стабільних умов для проведення випробувань і оформлення їх результатів;
-забезпечення достовірності, об'єктивності, повноти та незалежності результатів випробувань і
ефективності їх використання.
Система забезпечення якості випробувань лабораторії по контролю за виробництвом відповідає вимогам
нормативної документації системи забезпечення єдності вимірювань і вимогам СУБХП підприємства.
2. Основні шляхи досягнення функціонування системи менеджменту якості у лабораторії :
- чітке визначення сфери відповідальності та повноважень кожного співробітника лабораторії
-використання при організації робіт в лабораторії актуальних стандартів Державної системи забезпечення
єдності вимірювань, нормативних, керівних технологічних і методичних документів та затверджених
документів СУБХП;
-метрологічне забезпечення випробувань відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну
діяльність»;
-дотримання встановленого у документах СУБХП порядку відбору та реєстрації проб і результатів
випробувань;
-практичне здійснення процедур контролю точності результатів вимірювань і внутрішнього контролю
якості випробувань;
-за потреби - модернізація і вдосконалення парку аналітичних приладів, матеріальної бази;
-компетентність співробітників, систематичне підвищення кваліфікації, навчання та атестації персоналу;
-своєчасне проведення корекцій, корегувальних і попереджувальних дій в області контролю якості
проведення моніторингу та/чи випробувань;
-регулярне оцінювання керівником лабораторії виконання вимог НД, процедур моніторингу та
виконання вимірювань і обробку інформації;
-дотримання інструкцій і правил техніки безпеки і охорони праці при виконанні робіт;
3. Для реалізації політики в області якості випробувань лабораторія забезпечена:
-персоналом необхідної кваліфікації в області випробувань продукції та проведення технологічного
моніторингу виробництва;
-актуальним фондом нормативних документів на методики виконання вимірювань, ведення моніторингу
та доступом до всіх документів СУБХП ПРАТ «Фрау Марта»;
-технічними ресурсами для проведення моніторингу та випробувань (засоби вимірювань, випробувальне і
допоміжне устаткування, хімічні реактиви);
-матеріальними ресурсами щодо дотримання умов вимірювань (системою електропостачання, вентиляції,
водопостачання, виробничими площами);
-організаційними ресурсами
4. Заява про політику в області якості проведення моніторингу та випробувань.
Я, начальник лабораторії по контролю за виробництвом, Гребенюк Т.Є. заявляю, що основним її
завданням є проведення моніторингу технологічних процесів виробництва швидкозаморожених овочів та
випробувань продукції, відповідно до номенклатури продукції і методів випробувань, а також
забезпечення об'єктивності, точності і достовірності інформації про фактичні значення отриманих
результатів.
Стверджую, що персонал лабораторії ознайомлений з тим, що працює в Системі менеджменту
безпечності продукції, знає свої конкретні завдання, обов'язки, відповідальність і свій особистий внесок в
дану систему, виконує всі інструкції і процедури, кожному працівникові лабораторії створені сприятливі
умови для роботи, підвищення кваліфікації і від кожного вимагається відповідальне виконання обов'язків.
Я особисто контролюю функціонування СУБХП в частині її належності до виробничої лабораторії та
відповідно декларованим документам, прагну до постійного удосконалення і підвищення ефективності її
функціонування.
Начальник лабораторії
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Гребенюк Т.Є.

17.01.2020 р

