CERTYFIKAT
Jednostka certyfikująca

DQS CFS GmbH
(akredytowana do certyfikacji w ramach IFS i będąca partnerem właściciela standardu IFS)
potwierdza niniejszym, że działalność z zakresu przetwórstwa prowadzona przez

WIELKOPOLSKI INDYK Sp. z o.o.
Bolesławiec 12A
62-050 Mosina
Polska
COID: 41430

dla zakresu obowiązywania:
Ubój i rozbiór indyków. Produkcja elementów świeżych, mrożonych, produkcji mięsa
odkostnionego mechanicznie, produkcja surowych wyrobów mięsnych. Pakowanych próżniowo,
pakowanych w atmosferze modyfikowanej, w opakowania PET/PE, LDPE, PET/PA, APET/PE,
PP
01: Czerwone i białe mięso, produkty drobiowe i mięsne
D, E, F
spełnia wymagania standardu

IFS Food
(wersja 6.1, listopad 2017) i pozostałe przynależne, normatywne dokumenty
na poziomie

wyższym .

Program audytu: zapowiedziany

Data auditu

28.10.2020

Kolejny audit należy przeprowadzić
w następującym okresie czasu
lub w terminie niezapowiedzianym

27.08.2021
05.11.2021

Data ważności certyfikatu

16.12.2021

Nr rejestracyjny certyfikatu

30950031 IFS

Frankfurt am Main

07.12.2020

DQS CFS GmbH
German Association for Sustainability

Dr. Sied Sadek
Dyrektor
Accredited Body: DQS CFS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany

CERTYFIKAT
Jednostka certyfikująca

DQS CFS GmbH
(akredytowana do certyfikacji w ramach IFS i będąca partnerem właściciela standardu IFS)
potwierdza niniejszym, że działalność z zakresu przetwórstwa prowadzona przez

Grupa Producentów Drobiu Sp. z o.o.
Bolesławiec 12A
62-050 Mosina
Polska
COID: 49646
dla zakresu obowiązywania:
Produkcja (nastrzykiwanie, peklowanie, masowanie, formowanie, rozdrabnianie, mieszanie,
nadziewanie, wędzenie, parzenie, podsuszanie i suszenie, pieczenie, smażenie,
plasterkowanie) wędlin, wyrobów wędliniarskich, galantyn, wędlin fermentowanych typu salami,
wędzonek, kiełbas, produktów convenience food panierowanych lub niepanierowanych,
schłodzonych lub mrożonych oraz surowych produktów mięsnych. Pakowanie w atmosferze
ochronnej lub próżniowo produktów w całości lub plasterkowanych
01: Czerwone i białe mięso, produkty drobiowe i mięsne
07: Produkty wieloskładnikowe
C, D, E, F
spełnia wymagania standardu

IFS Food
(wersja 6.1, listopad 2017) i pozostałe przynależne, normatywne dokumenty
na poziomie

wyższym .

Program audytu: zapowiedziany

Data auditu

03.10.2020

Kolejny audit należy przeprowadzić
w następującym okresie czasu
lub w terminie niezapowiedzianym

19.08.2021
28.10.2021

Data ważności certyfikatu

08.12.2021

Nr rejestracyjny certyfikatu

30950250 IFS

Frankfurt am Main

11.11.2020

DQS CFS GmbH
German Association for Sustainability

Dr. Sied Sadek
Dyrektor
Accredited Body: DQS CFS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany

