Data wydania certyfikatu:
Data ważności:
Numer Identyfikacyjny
Certyfikatu:

18 grudzień 2021
17 grudzień 2024

Data zatwierdzenia po raz pierwszy:
ISO 14001 - 18 grudzień 2021

10414925

Certyfikat Zatwierdzenia
Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

Bahlsen Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. K
ul. Pilsudskiego 1, 32-050 Skawina, Polska

został zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z następującymi normami:

ISO 14001:2015
Numer Zatwierdzenia: ISO 14001 – 00033860
Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są odpowiednie
lokalizacje.

Zakres zatwierdzenia:
Produkcja, pakowanie i sprzedaż wyrobów ciastkarskich.

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
w imieniu: LRQA Limited
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assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10414925

Załącznik do Certyfikatu
Lokalizacja

Zakres

ul. Pilsudskiego 1, 32-050 Skawina, Polska

ISO 14001:2015
Produkcja, pakowanie i sprzedaż wyrobów ciastkarskich.

Jawornik 510, Myślenice,32-400, Polska

ISO 14001:2015
Konfekcjonowanie herbatników, wafli, biszkoptów,
pierników i ich mieszanek.
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