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Audit Zapowiedziany 

Niniejszym jednostka certyfikująca: 

LRQA France SAS  

będąc akredytowaną jednostką certyfikacyjną dla certyfikacji IFS oraz posiadając stosowna umowę z 
właścicielami Standardu IFS, potwierdza że  

JOGO Łódźka Spółdzielnia Mleczarska  

ul. Rokicińska 10,95-020, Kraszew, Polski 

 

 

 
 

Identyfikacyjny numer weterynaryjny: PL10061601 WE 

COID: 60963 

Siedziba: JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska ul. Omłotowa 12,  94-251 Łódź 

 

Spełnia wymagania przedstawione w:  

 

IFS Food Version 6.1, November 2017  

 

oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych  

 

na poziomie wyższym  

z wynikiem 96,47% 

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.  

w imieniu: LRQA France SAS 

    

Data auditu: 8 marzec 2019 

 

Data ponownej oceny, od: 5 styczeń 2020 

do: 15 marzec 2020 

Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10186497 

Data wydania certyfikatu: 18 kwiecień 2019 

Data ważności certyfikatu: 25 kwiecień 2020 

Numer Zatwierdzenia: 00013582 

 
 

 

Dla zakresu auditu: 

Produkcja serów twarogowych zapakowanych w opakowania foliowe i serów twarogowych typu cottage cheese 
bez dodatków lub ze szczypiorkiem zapakowanych w kubki foliowe.  

Zakres produktów: 4 - Nabiał 

Zakres technologii: B, C, D, E, F 
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's 
Register'. Lloyd's Register 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 Lloyd's Register 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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Audit Zapowiedziany 

Niniejszym jednostka certyfikująca: 

LRQA France SAS  

będąc akredytowaną jednostką certyfikacyjną dla certyfikacji IFS oraz posiadając stosowna umowę z 
właścicielami Standardu IFS, potwierdza że  

JOGO Łódźka Spółdzielnia Mleczarska  

ul. Omłotowa 12, 94-251 Łódź, Polska 

 

 

 
 

Identyfikacyjny numer weterynaryjny: PL10611601 WE 

COID: 60962 

 

 

Spełnia wymagania przedstawione w:  

 

IFS Food Version 6.1, November 2017  

 

oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych  

 

na poziomie wyższym  

z wynikiem 96,30% 

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.  

w imieniu: LRQA France SAS 

    

Data auditu:  6 marzec 2019 

 

Data ponownej oceny, od: 4 styczeń 2020 

do: 14 marzec 2020 

Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10186492 

Data wydania certyfikatu: 23 kwiecień 2019 

Data ważności certyfikatu: 24 kwiecień 2020 

Numer Zatwierdzenia: 00013581 

 

 

 

Dla zakresu auditu: 

Produkcja mleka pasteryzowanego pakowanego w butelki PET i opakowania foliowe, śmietany i śmietanki 
pakowanej w pojemniki plastikowe i stalowe, napojów fermentowanych pakowanych w kubki i butelki foliowe, 
mleka zagęszczonego pakowanego w metalowe kontenery, sera twarogowego w opakowaniach foliowych,  

lodów w opakowaniach foliowych, masła w foli aluminiowej, mleka UHT. 
Oprócz własnej produkcji firma zleca procesy i / lub produkty. 

Zakres produktów: 4 - Nabiał 

Zakres technologii: B, C, D, F 
 

 


