
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Certyfikat 
 Standard IFS Food 

wersja 6.1, listopad 2017 r. 

Numer rejestracyjny                     01 181 129414 

Posiadacz 
certyfikatu: 

 PROSPONA Sp. z o.o. 
ul. Węgierska 11  
33-306 Nowy Sącz, Polska 

 

COID: 39908 
 
 Zakres certyfikacji:  Pasteryzowanie i/lub chemiczne konserwowanie produktów owocowych typu 
dżemy, marmolady, nadzienia, powidła, kompoty, frużeliny, przeciery, sosy, 
syropy, wsady owocowe, jabłka prażone. Pasteryzowanie i/lub chemiczne 
konserwowanie mas makowych, mas i komponentów cukierniczych typu 
polewy, glazury, pasty, żele do nabłyszczania. Gotowanie i rozlew nadzień 
owocowych, miodu sztucznego i cukru inwertowanego. Kandyzowanie  
owoców i warzyw. Pakowanie w opakowania metalowe, plastikowe, szklane  
i kartonowe z wkładką foliową. Poza własną produkcją, firma posiada 
procesy/produkty zlecane na zewnątrz. 
 

Pasteurization and/or chemical preservation of fruit products: jams, marmalades, fillings, plum jam, 
compotes, fruit in gel, purees, sauces, syrups, fruit fillings, roasted apples. Pasteurization and/or 
chemical preservation of poppy seeds mass, confectionery masses and components: coatings, 
glazes, pastes, glossing gels. Cooking and bottling of fruit fillings, artificial honey, invert sugar. 
Candying of fruit and vegetables. Packing in metal, plastic, glass and carton packaging with foil 
insert. Besides own production, the company has outsourced processes / products. 
 

Wymagania IFS Food oraz innych powiązanych dokumentów 
normatywnych zostały spełnione na poziomie wyższym. 
 

Kategoria produktu: 5, 6 
Kategoria technologiczna: B, C, D, F                    
Rodzaj audytu: zapowiedziany  
Data audytu: 2021-05-10 – 2021-05-11 
Przedział czasowy kolejnego audytu: 2022-03-16 – 2022-05-25 
lub niezapowiedziany 

Okres ważności: 
 
 

Certyfikat jest ważny do 2022-07-05. 
 
Załącznik jest częścią składową certyfikatu. 

  Kolonia, 2021-06-30  
                           Julia Konstanty-Szewczak 

 
 

TÜV Rheinland Cert GmbH 
Am Grauen Stein 51105 Köln 

 
  

 

    



 

Załącznik do certyfikatu 
Standard IFS Food 

wersja 6.1, listopad 2017 r. 
 
Numer rejestracyjny 

 
01 181 129414 

 

 Kategoria(e) produktu: 

Nr. 

1 mięso, drób i produkty mięsne 

2 ryby i produkty rybne 

3 jaja i produkty jajeczne 

4 produkty mleczarskie 

5 owoce i warzywa 

6 produkty zbożowe, płatki zbożowe, wyroby piekarskie przemysłowe i ciastka, wyroby 

cukiernicze, przekąski 

7 produkty wieloskładnikowe 

8 napoje 

9 oleje i tłuszcze 

10 produkty suszone, inne składniki i dodatki 

11 karma dla zwierząt domowych 

 


