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Certyfikat Zatwierdzenia
Zaświadcza się, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności:

Agromaks sp. z o.o.
Mizerka 57A, 96-513 Nowa Sucha, Polska

został oceniony przez LRQA i uznany jako zgodny z następującymi wymaganiami:

Food Safety System Certification 22000, FSSC 22000
Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zawiera następujące elementy:
ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009, ISO/TS 22002-5:2019 oraz dodatkowe wymagania FSSC 22000 (wersja 5.1)
Podkategoria w Łańcuchu Żywnościowym: DIIa, GII, GI

Numer Zatwierdzenia: FSSC 22000 – 00033625, FSSC 22000 – 00033626

Zakres zatwierdzenia:
FSSC 22000 Food Safety v5.1
Przetwarzanie produktów zwierzęcych kategorii 3, produkcja przetworzonego suchego i mokrego białka i tłuszczu
zwierzęcego w systemie wsadowym pod ciśnieniem zgodnie z metodą 7, które są przeznaczone do karmienia zwierząt
niewykorzystywanych do produkcji żywności, tj. psów i kotów. Przechowywanie stabilnej żywności i paszy, żywności i pasz
łatwo psujących się, surowców zwierzęcych i pochodzenia roślinnego w magazynach chłodniczych.
FSSC 22000 Stor/Transp v5.1
Przetwarzanie produktów zwierzęcych kategorii 3, produkcja przetworzonego suchego i mokrego białka i tłuszczu
zwierzęcego w systemie wsadowym pod ciśnieniem zgodnie z metodą 7, które są przeznaczone do karmienia zwierząt
niewykorzystywanych do produkcji żywności, tj. psów i kotów. Przechowywanie stabilnej żywności i paszy, żywności i pasz
łatwo psujących się, surowców zwierzęcych i pochodzenia roślinnego w magazynach chłodniczych.

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
w imieniu: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Ważność niniejszego certyfikatu można sprawdzić w bazie FSSC 22000 certyfikowanych organizacji dostępnych na stronie www.fssc22000.com.
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'.
LRQA 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.
Issued by: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o., al. Zwycięstwa 13A, 80-219 Gdańsk for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill
Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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