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POLITYKA JAKOSCI UHARS
Inspekcja Jako6ci Handlowej Artykul6w Rolno-Spo2ywczych (UHARS) jest jednostkq administracji rzqdowej,
podlegtq ministrowiwla6ciwemu do spraw rynk6w rolnych.
IJHARS, realizujqc w spos6b profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ikonomiczne
konsument6w popruez wykrywanie artykul6w rolno-s;io2ywczych o niewla5ciwej jako6ci, w tym

zafalszowanych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz zapewnienie 2ywnoSci odpowiedniej jakoSci.

Kierownictwo i pracownicy IJHARS deklarujq bezwzglqdne przestrzeganie norm prawnych i etycznych
zapewniajqc realizacjq zadari zgodnie z ideq ,,IJHARS Urzqdem Wolnym od Korupcji", jak r6wniei
niezale2noS6 od jakichkolwiek nacisk6w i wptyw6w, kt6re mogtyby niekorzystnie oddziaiywa6 na jako56 ich
pracy.
UHARS zdefiniowafa nastepujEce strategiczne cele jako6ciowe:
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przeciwdziafanie wprowadzaniu do obrotu artykuf6w rolno-spoiywczych o niewfaSciwej jakoSci
handlowej, w tym zafafszowanych,
zapewnienie stafego rozwoju potencjafu analitycznego laboratori6w,
zapewnienie efektywnej wsp6fpracy i aktywnego udzialu Polski w pracach Komisji Kodeksu
Zywno5ciowego FAO/WHO, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Organizacji Wsp6lpracy
Gospodarczej i Rozwoju oraz organ6w Unii Europejskiej.

Powyisze cele sq realizowane poprzez:
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wykonywanie zadafi zgodnie z obowiqzuiacym prawem i przyiqtq strategiq Par'rstwa w zakresie
przeciwdziafania korupcji,
przeprowadzanie kontroli w spos6b jednolity, profesjonalny i skuteczny,
wnikfiwe irzetelne rozpatrywanie skarg, wniosk6w, odwofaf iza2alefi,
zapewnienie jawno5ci i przejrzysto6ci dzialania z zachowaniem ochrony informacji ustawowo chronionej,
racjonalne gospodarowanie Srodkami publicznymi oraz posiadanym mieniem,
wsp6lpracq z krajowymi i zagranicznymijednostkami administracji publicznej, jednostkami badawczymi
i naukowymi, krajowymi organizacjami braniowymi orcz z organizacjami miqdzynarodowymi
i instytucjami Unii Europejskiej,
statv rozw6j zawodowy pracownik6w, poszerzanie ich wiedzy i umieiqtno6ci,
zapewnienie wfaSciwych proces6w komunikacjiw IJHARS,
ksztattowanie etycznej postawy pracownik6w,
monitorowanie wszystkich zidentyfikowanych proces6w realizowanych w Inspekcji pod kqtem osiqgania
zamierzonych cel6w i wynik6w,
identyfikaciq, analizQ oraz ocene wystqpuiqcych ryzyk i pojawiaiqcych siq szans oraz podejmowanie
dziafaf w odpowiedzi na nie,
ciQgfe doskonalenie wdro2onego i utrzymywanego systemu zarzqdzaniajako5ciq, poprzez podejmowanie
dziafaf usprawniajqcych dziafanie lnspekcji.

Pracownicy IJHARS sE Swiadomi' istoty i waino6ci wykonywanych zadafi, swojego wkfadu
w skuteczno56 systemu zarzqdzaniajako6ciq orazz pelnym zaanga2owaniem realizujq Politykq Jako5ci, przez
co umacniajq zaufanie klient6w i interesariuszy do Inspekcji.
Najwy2sze Kierownictwo IJHARS deklaruje swojq odpowiedzialno5i za utrzymanie skutecznego systemu
zarzqdzania jako5ciq iciqgfe jego doskonalenie oraz spelnienie majqcych zastosowanie wymaga6, w tym:
przepis6w prawnych i normy PN - EN ISO 9001:2015 oraz wymagafi wewnqtrznych.
W imieniu Nojwy2szego Kierownictwo IJHARS.
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