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   CERTYFIKAT 
 

IFS Food 
DEKRA Certification GmbH jako akredytowana jednostka certyfikująca ISO/IEC 17065 do spraw certyfikacji 
IFS i partner umowny IFS Management GmbH niniejszym potwierdza, że czynności przetwarzania firmy 

Centrala: ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa, Polska 

Polskie Młyny SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   
GS1 GLN: 5909000070127 
numer EWG: 776/28/2021, 12.07.2021, Sochaczew; 1974/28/2021, 12.07.2021 Sochaczew, 64/28/2021, 17.12.2021, Sochaczew 

COID: 9522 

dla zakresu certyfikacji oceny: 

Przemiał zbóż, komponowanie mąk i produktów zbożowych, mieszanie, konfekcjonowanie suchych 
produktów zbożowych, roślinnych - wieloskładnikowych, nasion konsumpcyjnych  i pakowanie luzem,  
w worki foliowe, słoiki PET, worki foliowe typ doypack, opakowania papierowe. Produkcja pasteryzowanego 
makaronu pakowanego w opakowania foilowe w atmosferze ochronnej. Wytłaczanie i pakowanie w folię PE 
jadalnych naczyń z otrąb pszennych. Produkcja (mieszanie, wypiek) pieczywa typu pitta , placków typu 
tortilla i pakowanie w opakowania foilowe w atmosferze ochronnej.  

Milling of cereals, composing flours and cereal products, mixing, confectioning dry cereal product, vegetable 
- multi-ingredient products and consumer seeds, packaging bulk, in plastic bags, PET jars, plastic bags type 
doypack, paper packaging. Production of pasteurized pasta packed in foil packaging in modified protective 
atmosphere. extrusion and packaging in PE foil edible wheat bran dishes. Production (mixing, baking) of 
pitta bread, flatbreads type tortilla and packaging in foil packaging in a protective atmosphere. 

Zakres produktów: 5. Owoce i warzywa, 6. Produkty zbożowe, zboża,  Zakres technologii: B, D, E, F 
przemysłowe wyroby piekarskie i ciastkarskie, słodycze, przekąski (*Zestawienie można znaleźć w IFS Food w wersji 7) 

 

w certyfikowanej lokalizacji: 

Al. XX-lecia 36, 96-515 Teresin, Polska 
 

spełnia wymagania IFS (International Featured Standards) Food w wersji 7 z października 2020 r. 
i inne powiązane dokumenty normatywne na wyższym poziomie z oceną 96.72%. Dowód złożono 
wraz z audytem nr. W-A642921/A11/H/IFS. 

Data oceny: 2022-03-23 - 2022-03-25 

Data ostatnio niezapowiedzianej oceny: N/A 

Wykonanie kolejnej oceny : 
zapowiedziana: 2023-02-06 do 2023-04-17 
niezapowiedziana: 2022-12-12 do 2023-04-17 

Nr rejestracji certyfikatu:    410417017/5 
Ważność poprzedniego certyfikatu: 2022-05-05 
 Language translation 

Certyfikat ważny od: 2022-05-06 
Certyfikat ważny do: 2023-05-28 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart,  2022-05-06 

  


