
Company & Contact Details/ Dane Szczegółowe firmy

Company name/ Nazwa firmy Reference/ AZ #

Address/ Adres 

Contact name/ Osoba do 
kontaktu 

Phone / Telefon 

Email / Adres email

Company homepage/ 
Strona internetowa

Value Added Tax ID / NIP Number of shifts/ Liczba 
zmian

Number of employees/ 
Liczba procowników

in administration/ 
w administracji

in production/ na produkcji total/ łącznie 

Language/ Język of documents/ 
dokumentów

of (most) employees/ 
pracowników

during audit
podczas 
auditu

Size of the site incl. storage areas on-site [sq. m]/  Rozmiar 
lokalizacji w tym obszary magazynowe na miejscu (m kw.)  

Number of production sites incl. headquarters/ 
Liczba zakładów produkcyjnych razem z  siedziba główną

Number of HACCP studies/ Liczba planów HACCP

Yes/ 
Tak 

No/
Nie 

Outsourced processes/ procesy zewnętrzne

Yes/
Tak 

No/  
Nie 

Seasonal production (< 6 month/year)/ 
Produkcja sezonowa (<6 miesięcy / rok)

Yes/
Tak 

No/ 
Nie 

External warehouses/ Magazyny zewnętrzne

Yes/
Tak 

No/ 
Nie 

Exclusions of products/processes/ 
Wyłączenia produktów/ procesów

List any recalls, withdrawals or serious complaints from customers or authorities since the last audit:/
Lista wszelkich wycofań lub poważnych skarg klientów lub władz od ostatniego audytu:

Type and form of the documentation for the food safety and quality 
management system/ Rodzaj i forma dokumentacji systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i jakością żywności

Number of production lines/ Liczba linii produkcyjnych

Billing address/ 
Adres rozliczeniowy
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Please fill in the following form. Additional information will appear when the pointer hovers briefly over the blue form fields.Proszę wypełnić poniższy 
formularz. Dodatkowe informacje pojawią się, gdy wskaźnik na krótko znajdzie się nad niebieskimi polami formularza



BRCGS Site Code,IFS 
COID etc. Kod lokalizacji 
BRCGS, IFS COID 
itp.

Result or grate/ Ocena Type of last EvaluationRodzaj ostatniej oceny

Application for/ 
Wniosek o:

BRCGS Food Issue 8 certification (see Annex 3 & Annex 6)
Certyfikacja BRCGS Food 8 (patrz załącznik 1, załącznik 6)

I confirm that the given information is complete and correct./ Potwierdzam, że podane 
informacje są kompletne i prawidłowe.
Nazwisko i funkcja

Application for/ 
Wniosek o:

IFS Food Version 6.1 certification (see Annex 1, Annex 2 & Annex 6) /
Certyfikacja IFS Food Version 6.1 (patrz załącznik 1, załącznik 2 i załącznik 6)

Existing Certifications/ Obecne certyfikaty

Certified Standard/
Norma

Person Days 
on-site/ Liczba 
osobodni Initial 

Certification/ 
Początkowa 
certyfikacja

Re-Certification 
Audit/ Audit 
ponownej 
certyfikacji 

Surveillance- 
Audit/ Audit 
nadzoru

Remarks:/ Uwagi

Individual procedures under consideration. Briefly describe manufacturing technologies:/ Indywidualne procedury. Proszę krótko opisać technologie 
wytwarzania:

Products/product groups per site incl. number of products:
Produkty / grupy produktów na lokalizację, w tym liczba produktów

Application for the certification of the BRCGS Additional Voluntary Modules: 
Wniosek o certyfikację Dodatkowych Dobrowolnych Modułów BRCGS:

Application for the certification of the Additional Activity Ethical Trade & Responsible Sourcing Risk Assessment/Wniosek o certyfikację oceny 
ryzyka związanego z etycznym handlem i odpowiedzialnym pozyskiwaniem dla działalności dodatkowej

Traded Goods Food/
Safety Culture/Kultura 
bezpieczeństwa

 GlobalG.A.P Chain of custody fresh produce  FSMA/ 

preventive controls preparedness/ prewencyjne kontrole 
gotowości

An additional audit report in the following language is required.* Language:
Wymagany jest dodatkowy raport z audytu w następującym języku* Język:

* By default the BRCGS & FSSC 22000 audit reports are written in English, the IFS/QS  reports may be written in English or German. Please see pricelist for prices of additional 
reports. Note: The BRCGS requires that the most senior production/operations manager attends the opening and closing meetings.* Domyślnie raporty z audytów BRCGS i FSSC 
22000 są sporządzane w języku angielskim, raporty IFS / QS mogą być sporządzane w języku angielskim lub niemieckim. Ceny dodatkowych raportów znajdują się w cenniku.
Uwaga: BRCGS wymaga, aby w spotkaniach otwierających i zamykających uczestniczył najwyższy rangą kierownik produkcji / operacyjny.

Asda AA Module/Moduł Asda AA

Meat supply chain assurance AOECS/

Gwarancja łańcucha dostaw mięsa AOECS 

Gluten free products/Produkty bezglutenowe

(see Annex 4 & Annex 6)/
(patrz załącznik 4 i załącznik 6)

Application for the QS certification (see Annex 5)/ Wniosek o certyfikację QS (patrz załącznik 5)

Basic Data 
Food Safety
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Application for the ISO 22000:2018 certification (see Annex 4)/ Wniosek o certyfikację ISO 22000: 2018 (patrz załącznik 4)
Aplication for the FSSC 22000 Version 5 certification/
Wniosek o certyfikację FSSC 22000 wersja 5 

Application for the VLOG "Ohne Gentechnik" certification/ Wniosek o certyfikację VLOG "Ohne Gentechnik" 



Category 1: Red and white meat, poultry and meat products/ Kategoria 1: Czerwone i białe mięso, drób i produkty mięsne 
red meat, white meat, game meat, steaks, cutlet/schnitzel, minced meat or other cuts of red and white meat - poultry (chicken, turkey, ostrich) - rabbit - frog legs - snails - cooked meat products 
(roastbeef, pâtés, terrines) - raw fermented cured meat products (salami, sausages) - raw cured meat products (raw ham, bacon, dried meat) - cooked cured meat products (ham) - breaded meat 
(cutlets, chicken nuggets) - natural sausage skins - sausages based on meat (including aspics) - lard - fresh meat soups (mainly made of meat) - cordon bleu - vegetarian and vegan meat analogues 
- edible insects/ mięso czerwone, mięso białe, dziczyzna, steki, kotlet / sznycel, mięso mielone lub inne kawałki mięsa czerwonego i białego - drób (kurczak, indyk, struś) - królik - żabie udka - ślimaki 
- wędliny gotowane (rostbef, pasztety, terriny) - wędliny surowe fermentowane (salami, kiełbasy) - wędliny surowe (szynka surowa, boczek, mięso suszone) - wędliny gotowane (szynka) - mięso 
panierowane (kotlety, nuggetsy z kurczaka) - skórki z kiełbas - kiełbasy na bazie mięsa (w tym galarety) - smalec - zupy mięsne (głównie mięsne) - cordon bleu - analogi mięs wegetariańskich i 
wegańskich - owady jadalne

Category 2: Fish and fish products/ Kategoria 2: Ryby i produkty rybne 
fish - molluscs (mussels, clams) - crustaceans (shrimps, crabs) - fish pâtés (pâté of salmon) - hot or cold smoked fish (salmon, trout) - battered and breaded seafood products (fish fingers, fish fillets, 
squid rings) - marinated seafood products - salted or dried fish - surimi - fish eggs (sturgeon eggs, caviar) - fish soups (mainly made of fish) - fish oil - anchovy based products - tarama / ryby - 
mięczaki (małże, małże) - skorupiaki (krewetki, kraby) - pasztety rybne (pasztet z łososia) - ryby wędzone na gorąco lub na zimno (łosoś, pstrąg) - panierowane i panierowane produkty z owoców 
morza (paluszki rybne, filety rybne, krążki kalmarów) - marynowane owoce morza - solona lub suszona ryba - surimi - ikra rybna (jaja jesiotra, kawior) - zupy rybne (głównie rybne) - olej rybny - 
produkty na bazie sardeli - tarama

Category 3: Egg and egg products/ Kategoria 3: Jaja i produkty jajeczne 

shell eggs, colored eggs - fluid whole egg - fluid egg yolk - fluid egg white - egg sausage - powdered egg yolk - egg packing stations / jaja w skorupkach, kolorowe jaja - płynne całe jajko - 
płynne żółtko jaja - płynne białko jaja - kiełbasa - sproszkowane żółtko jaja - stanowiska pakowania jaj

Category 4: Dairy products/ Kategoria 4: produkty mleczne

milk (whole, skimmed) - milk serum - cream - butter/ghee - milk or milk serum drinks - cheese (fresh, soft, hard) - yoghurt - yoghurt based drinks - kefir -sweetened or unsweetened condensed milk 
- milk powder - baby food milk - sorbet - ice cream - tzatziki - caramel milk - vegan cheese analogues/ mleko (całe, odtłuszczone) - serum mleczne - śmietana - masło / ghee - mleko lub napoje z 
surowicy mlecznej - ser (świeży, miękki, twardy) - jogurt - napoje na bazie jogurtu - kefir - zagęszczone mleko słodzone lub niesłodzone - mleko w proszku - żywność dla niemowląt mleko - 
sorbet - lody - tzatziki - mleko karmelowe - wegańskie analogi serów

Category 5: Fruit and vegetables/ Kategoria 5: Owoce i warzywa
vegetables - salads (green salad) - sprouts - soups made of vegetables only - sauces made of vegetables only (tomato) - ketchup - dried potato puree - fruit - fruit puree and compote for babies - 
marmelade - jam - dried fruit and vegetables - seeds, kernels, nuts (pistachios, peanuts, hazelnuts) - mustard -mushrooms - soja products (e.g. soya sauce, tofu, soya drink, textured vegetable protein 
(tvp)) - almond drink - algae (e.g. edible seaweeds) - seagrass -antipasti made with vegetables (dried tomatoes in oil, olives in oil) - pickles made with vegetables - wasabi - guacamole - hummus - 
tapenade / warzywa - sałatki (sałata zielona) - kiełki - zupy z samych warzyw - sosy z samych warzyw (pomidor) - ketchup - puree z suszonych ziemniaków - owoce - przecier i kompot owocowy dla 
niemowląt - marmolada - dżem - suszone owoce i warzywa - nasiona , pestki, orzechy (pistacje, orzeszki ziemne, orzechy laskowe) - musztarda - grzyby - produkty soja (np. sos sojowy, tofu, napój 
sojowy, teksturowane białko roślinne (tvp)) - napój migdałowy - algi (np. wodorosty jadalne) - trawa morska - antipasti z warzywami (suszone pomidory w oleju, oliwki w oleju) - pikle z warzywami - 
wasabi - guacamole - hummus - tapenada

Category 6: Grain products, cereals, industrial bakery and pastry, confectionary, snacks/ Kategoria 6: produkty zbożowe, zboża, przemysłowe wyroby 
piekarnicze i cukiernicze, wyroby cukiernicze, przekąski 

flour - starch - grains - dough - bread - preparations for cakes/pancakes - buns - brioche - salted and sweet biscuits - cakes and pastries (also stuffed) - crackers - snacks - breakfast cereals - 
muesli - semolina - rice - crisps - pasta - candies - gums - hazelnut spread - peanut butter - chocolate - chocolate sauces - honey, royal jelly, pollen - oat drink - rice drink/ mąka - skrobia - zboża - 
ciasto - pieczywo - przetwory do ciast / naleśników - bułeczki - bułeczki - ciastka solone i słodkie - ciasta i ciastka (także nadziewane) - krakersy - przekąski - płatki śniadaniowe - muesli - kasza 
manna - ryż - chipsy - makaron - cukierki - gumy - pasta orzechowa - masło orzechowe - czekolada - sosy czekoladowe - miód, mleczko pszczele, pyłek - napój owsiany - napój ryżowy

Category 7: Combined products/ Kategoria 7: Produkty łączone 

liquid or dry soups/sauces made with meat and vegetables or mixed ingredients - pies and pizzas - hot dogs - hamburger - quiches - filled pasta and lasagne - convenience salads (with eggs, 
cheese, meat) - sandwiches - ready meals - au-gratin-potatoes and/or -vegetables - cooked dishes with pasta and vegetables or meat - prepared cooked meals - savory pastries (meat pies, fish 
cakes) - quenelle - highly perishable sweet desserts (chocolate mousse, tiramisu) - mixed antipasti (e.g. olives and feta cheese with oil) - sushi - mixed skewers (meat and vegetables) - pesto/ 
płynne lub suche zupy / sosy z mięsem i warzywami lub mieszanymi składnikami - ciasta i pizze - hot dogi - hamburgery - quiche - makaron z nadzieniem i lasagne - sałatki gotowe (z jajkiem, serem, 
mięsem) - kanapki - dania gotowe - zapiekanka -ziemniaki i / lub -warzywa - dania gotowane z makaronem i warzywami lub mięsem - gotowe dania gotowane - pieczywo pikantne (paszteciki, ciasta 
rybne) - quenelle - szybko psujące się słodkie desery (mus czekoladowy, tiramisu) - mieszane przystawki (np. oliwki i ser feta z olejem) - sushi - szaszłyki mieszane (mięso i warzywa) - pesto

Category 8: Beverages/ Kategoria 8: Napoje 

water - soda - lemonade - soft drinks - iced tea - fruit/vegetable nectars and juices - fruit beverages (smoothies) - cider - beer - wine - liqueur - spirits - alcoholic beverages - baby food beverages - 
vinegar - tea/coffee/chocolate if already liquid - syrups (fruit, maple, cordial) - diet and energy drinks - water ice/ woda - napoje gazowane - lemoniada - napoje bezalkoholowe - mrożona herbata - 
nektary i soki owocowe / warzywne - napoje owocowe (smoothies) - cydr - piwo - wino - likier - spirytus - napoje alkoholowe - napoje spożywcze dla niemowląt - ocet - herbata / kawa / czekolada 
już płynne - syropy (owocowe, klonowe, kordowe) - napoje dietetyczne i energetyczne - lód wodny

Category 9: Oils and fats/ Kategoria 9: Oleje i tłuszcze 

vegetable oil (sunflower, peanut, olive) - margarine - minarine - cooking oils and fats - low fat spread - fat powder - mayonnaise - and other sauces with oil (vinaigrette, tartar sauce, pesto)/ olej 
roślinny (słonecznik, orzeszki ziemne, oliwka) - margaryna - minaryna - oleje i tłuszcze spożywcze - smar niskotłuszczowy - proszek tłuszczowy - majonez - i inne sosy z olejem (winegret, sos 
tatarski, pesto)

Category 10: Dry goods, other ingredients and supplements/ Kategoria 10: Produkty suche, inne składniki i suplementy 

cocoa powder - coffee beans - coffee - instant coffee - tea - salt - sugar - spices and herbs - food ingredients and other supplements not based on fruit and vegetables - vitamins and complements 
- sweeteners - tobacco - alginates - yeasts - stock cubes/ kakao w proszku - ziarna kawy - kawa - kawa rozpuszczalna - herbata - sól - cukier - przyprawy i zioła - składniki żywności i inne 
suplementy nie na bazie owoców i warzyw - witaminy i dodatki - słodziki - tytoń - alginiany - drożdże - kostki rosołowe

Category 11: Pet food/ Kategoria 11: Karma dla zwierząt domowych 

pet food for dogs and cats (wet and dry) - pet chews - pet biscuits/treats - ornamental fish food - caged birds seeds / karma dla psów i kotów (sucha i mokra) - gryzaki - herbatniki / smakołyki - 
karma dla ryb ozdobnych - nasiona ptaków w klatkach

Basic Data 
Food Safety
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Annex 1: IFS Food Product Categories 
Assessment of the Food Safety Modernization Act (FSMA) 
requirements Please choose the applicable product categoriesBRCGS i 
FSSC 22000 są 

Annex 1: IFS Food Product Categories/ Załącznik 1: Kategorie produktów spożywczych IFS

Assessment of the Food Safety Modernization Act (FSMA) requirements/ Ocena wymagań ustawy o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA)

Please choose the applicable product categories/ Proszę wybrać odpowiednie kategorie produktów



 IFS tech 
scope/ 
Zakres IFS

IFS processing step – ncluding processing / treating / manipulation / storing / Etap przetwarzania IFS - w 
tym przetwarzanie / obróbka / manipulacja / przechowywanie

Technology oriented classification taking  into 
consideration product risks/ Klasyfikacja zorientowana 
na technologię z uwzględnieniem ryzyka produktu / 

A P1 Sterilisation (e.g. cans)/ Sterylizacja (np. Puszki)

Sterilisation (in final packaging) with the purpose to destroy 
pathogens. Sterilised (e.g. autoclaved) products in final 
packaging./ Sterylizacja (w końcowym opakowaniu) w celu 
zniszczenia patogenów. Produkty sterylizowane (np. 
Autoklawowane) w opakowaniu końcowym.

B P2 
Thermal pasteurisation, UHT / aseptic filling, hot filling
Other pasteurisation techniques e.g. high pressure pasteurisation, microwave / Pasteryzacja 
termiczna, UHT / aseptyczne napełnianie, napełnianie na gorąco
Inne techniki pasteryzacji, np. pasteryzacja wysokociśnieniowa, mikrofale

Pasteurisation with the purpose to reduce food safety 
hazards (and UHT process) / Pasteryzacja w celu 
zmniejszenia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności (i 
procesu UHT)

C 

P3 Irradiation of food / Napromienianie żywności
Processed products: Treatment with purpose to modify 
product and / or extend the shelf life and / or reduce food 
safety hazards by preservation techniques and other 
processing techniques Note – exception: Irradiation is 
attributed to this category although aimed at the destruction of 
microorganisms. / Produkty przetworzone: obróbka mająca na 
celu modyfikację produktu i / lub wydłużenie okresu 
przydatności do spożycia i / lub zmniejszenie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa żywności poprzez techniki konserwowania i 
inne techniki przetwarzania Uwaga - wyjątek: do tej kategorii 
przypisuje się napromienianie, chociaż ma na celu 
zniszczenie mikroorganizmów.

P4 
Preserving: Salting, marinating, sugaring, acidifying / pickling, curing, smoking, etc.
Fermentation, acidification / Konserwowanie: solenie, marynowanie, słodzenie, zakwaszanie / 
marynowanie, peklowanie, wędzenie itp. Fermentacja, zakwaszenie

P5 

Evaporation / dehydration, vacuum filtration, freeze drying, microfiltration (less than 10 μ mesh 
size) / Odparowanie / odwodnienie, filtracja próżniowa, liofilizacja, mikrofiltracja (rozmiar oczek 
poniżej 10 μm)

D 

P6 
Freezing (at least –18 °C / 0 °F) including storage Quick freezing, cooling, chilling 
processes and respective cool storing /Zamrażanie (przynajmniej –18 ° C / 0 ° F), 
w tym przechowywanie Szybkie zamrażanie, chłodzenie, procesy schładzania i 
odpowiednie przechowywanie w chłodnym miejscu

Systems, treatments to maintain product integrity and or 
safety 
Treatment with purpose to maintain the quality and / or 
integrity of the products including treatments to remove 
contamination and / or prevent contamination. / Systemy, 
zabiegi mające na celu utrzymanie integralności i / lub 
bezpieczeństwa produktu
Obróbka mająca na celu utrzymanie jakości i / lub 
integralności produktów, w tym obróbka mająca na celu 
usunięcie zanieczyszczenia i / lub zapobieganie 
zanieczyszczeniu.

P7 Antimicrobial dipping / spraying, fumigation / Zanurzanie / opryskiwanie środkami 
przeciwdrobnoustrojowymi, fumigacja

E 

P8 Packing MAP, packing under vacuum/ Pakowanie MAP, pakowanie próżniowe

Systems, treatments to prevent product contamination
Processes to prevent product contamination especially 
microbiological contamination, by means of high hygiene 
control and / or specific infrastructure during handling, 
treatment and / or processing and or packaging (e.g. 
MAP). / Systemy, zabiegi zapobiegające zanieczyszczeniu 
produktu
Procesy mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu 
produktu, w szczególności zanieczyszczeniu 
mikrobiologicznemu, poprzez ścisłą kontrolę higieny i / lub 
specjalną infrastrukturę podczas obsługi, obróbki i / lub 
przetwarzania i / lub pakowania (np. MAP).

P9 

Processes to prevent product contamination esp. microbiological contamination, by means of 
high hygiene control and / or specific infrastructure during handling, treatment and / or 
processing e.g. clean room technology, „white room“, (controlled working room temperature for 
food safety purpose, disinfection after cleaning, positive air pressure systems like filtration 
below 10 μ) / Procesy zapobiegające zanieczyszczeniu produktu, zwł. zanieczyszczenie 
mikrobiologiczne poprzez ścisłą kontrolę higieny i / lub określoną infrastrukturę podczas 
obsługi, obróbki i / lub przetwarzania, np. technologia clean room, „white room” (kontrolowana 
temperatura w pomieszczeniu roboczym ze względu na bezpieczeństwo żywności, 
dezynfekcja po czyszczeniu, systemy nadciśnieniowe jak filtracja poniżej 10 μ)

P10 
Specific separation techniques: e.g. filtration like reverse osmoses, use of active charcoal / 
Specyficzne techniki separacji: np. filtracja jak odwrócona osmoza, użycie węgla 
aktywnego

F 

P11 
Cooking, baking, bottling, filling of viscous products, brewing, fermentation (e.g. wine), 
drying, frying, roasting, extrusion, churning / Gotowanie, pieczenie, butelkowanie, 
napełnianie produktów lepkich, warzenie, fermentacja (np. Wina), suszenie, smażenie, 
pieczenie, wytłaczanie, ubijanie

Any other manipulation, treatment, processing not being 
listed in A, B, C, D, E / Każda inna manipulacja, obróbka, 
przetwarzanie nie jest wymienione w A, B, C, D, E.P12 

Coating, breading, battering, cutting, slicing, dicing, dismembering, mixing / blending, 
stuffing, slaughtering, sorting, manipulation, packaging Storing under controlled conditions 
(atmosphere) except temperature / Powlekanie, panierowanie, panierowanie, krojenie, 
krojenie, krojenie w kostkę, rozkładanie na kawałki, mieszanie / blendowanie, nadziewanie, 
ubój, sortowanie, manipulacja, pakowanie Przechowywanie w kontrolowanych warunkach 
(atmosfera) z wyjątkiem temperatury

P13 Distillation, purification, steaming, damping, hydrogenating, milling/ Destylacja, oczyszczanie, 
parowanie, nawilżanie, uwodornianie, mielenie 

Bitte wählen Sie die Verarbeitungsprozesse

Annex 2: IFS Food Technology Scopes/ Załącznik 2: Zakres IFS Food Technology
Please choose the applicable technology scopes/ Proszę wybrać odpowiednie zakresy technologii

Basic Data 
Food Safety

0180_ENG_FORM_010_Basis Data Food Safety 2020-07-30
4/8



IFS Food 6.1 & BRCGS Food 8

Category 1: Raw red meat Beef / Veal, Pork, Lamb, Venison, Offal, Other Meat / Kategoria 1: Surowe mięso czerwone Wołowina / Cielęcina, Wieprzowina, Jagnięcina, Dziczyzna, Podroby, Pozostałe 
Mięso

Category 2: Raw poultry Chicken, Turkey, Duck, Goose, Quail, Farmed and Wild Game, Shell egg / Kategoria 2: Surowy drób Kurczak, Indyk, Kaczka, Gęś, Przepiórka, Dziczyzna i Dziczyzna, Jaja w 
skorupkach

Category 3: Raw prepared products (meat and vegetarian) Bacon, comminuted meat products (e.g. sausages), meat puddings, ready-to-cook meals, ready prepared meat products, pizzas, vegetable 
prepared meals, steamer meals, chips / Kategoria 3: Surowe produkty gotowe (mięsne i wegetariańskie) Bekon, rozdrobnione produkty mięsne (np. Kiełbasy), puddingi mięsne, gotowe dania, gotowe 
produkty mięsne, pizze, dania warzywne, dania na parze, frytki

Category 4: Raw fish products and preparations Wet fish, molluscs, crustacea, comminuted fish products (e.g. fish fingers), cold smoked fish,ready prepared fish products (e.g. fish pie) / Kategoria 4: 
Surowe produkty i przetwory rybne Ryby mokre, mięczaki, skorupiaki, rozdrobnione produkty rybne (np. Paluszki rybne), ryby wędzone na zimno, gotowe produkty rybne (np. Placek rybny) 

Category 5: Fruits, vegetables and nuts Fruit, vegetables, salads, herbs, nuts (unroasted) / Kategoria 5: Owoce, warzywa i orzechy Owoce, warzywa, sałatki, zioła, orzechy (nieprażone)

Category 6: Prepared fruit, vegetables and nuts Prepared/semi-processed fruit, vegetables and salads including prepared ready-to-eat salads,coleslaws, frozen vegetables / Kategoria 6: Gotowe owoce, 
warzywa i orzechy Gotowe / półprzetworzone owoce, warzywa i sałatki, w tym gotowe sałatki gotowe do spożycia, surówki coleslaw, warzywa mrożone 

Category 7: Dairy, liquid egg Liquid egg, liquid milks/drinks, cream, liquid tea and coffee creamers, yogurts, fermented milk-based products,fromage frais/Crème Fraîche, butter, Ice cream, Cheese – hard, 
soft, mould ripened, unpasteurised, processed, cheese food, Long-life milks, non-dairy products (e.g. soya milk), ambient yogurts, custards etc.; Fruit juices (includes freshly squeezed and pasteurised 
smoothies); Dried whey powder, dried egg, dried milk/milk formulation / Kategoria 7: Nabiał, Jajko w płynie, mleko / napoje w płynie, śmietana, śmietanki do herbaty i kawy w płynie, jogurty, produkty na bazie 
sfermentowanego mleka, fromage frais / Crème Fraîche, masło, Lody, Ser - twardy, miękki, dojrzewający pleśni , niepasteryzowane, przetworzone, serowe, mleka o przedłużonej trwałości, produkty nie-
mleczne (np. mleko sojowe), jogurty warzone, kremy itp .; Soki owocowe (w tym koktajle świeżo wyciskane i pasteryzowane); Serwatka w proszku w proszku, jajko w proszku, mleko w proszku / preparat 
mleczny

 

Category 8: Cooked meat/fish products Cooked meats (e.g. ham, meat pâté, hot eating pies, cold eating pies, molluscs (ready to eat), crustaceans(ready to eat), fish pâté), hot smoked fish, poached 
salmon / Kategoria 8: Mięso gotowane / produkty rybne Mięso gotowane (np. Szynka, pasztet mięsny, ciasta na ciepło, ciasta na zimno, mięczaki (gotowe do spożycia), skorupiaki (gotowe do spożycia), 
pasztety rybne), ryby wędzone na gorąco, łosoś w koszulce

Category 9: Raw cured and/or fermented meat and fish Parma ham, cold smoked fish (e.g. gravlax), air-dried meats/salami, fermented meats,dried fish / Kategoria 9: Surowe wędliny i / lub 
fermentowane mięso i ryby Szynka parmeńska, ryby wędzone na zimno (np. Gravlax), suszone powietrzem mięso / salami, wędliny fermentowane, ryby suszone

Category 10: Ready meals and sandwiches, ready-to-eat desserts Ready meals, sandwiches, soups, sauces, pasta, quiche, flans, meal accompaniments, cream cakes, trifles, assembled high- risk 
sweet desserts / Kategoria 10: Dania gotowe i kanapki, desery gotowe do spożycia Dania gotowe, kanapki, zupy, sosy, makarony, quiche, flany, dodatki do posiłków, torty śmietanowe, drobiazgi, gotowe 
desery słodkie wysokiego ryzyka

Category 11: Low/high acid in cans/glass Canned products (e.g. beans, soups, meals, fruit, tuna), products packed in glass (e.g. sauces, jams,pickled vegetables), pet food  / Kategoria 11: Niska / 
wysoka kwasowość w puszkach / szkle Produkty w puszkach (np. Fasola, zupy, posiłki, owoce, tuńczyk), produkty pakowane w szkło (np. Sosy, dżemy, marynowane warzywa), karma dla zwierząt 
domowych  
 

Category 12: Beverages Soft drinks including flavoured water, isotonics, concentrates, squashes, cordials, minerals, table waters, ice, herbal drinks,food drinks / Kategoria 12: Napoje Napoje 
bezalkoholowe, w tym woda smakowa, izotoniki, koncentraty, kabaczki, kordiały, minerały, wody stołowe, lód, napoje ziołowe, napoje spożywcze

Category 13: Alcoholic drinks and fermented/ brewed products Beer, wine, spirits, vinegars, alcopops / Kategoria 13: Napoje alkoholowe i produkty fermentowane / warzone Piwo, wino, wódki, octy, 
alkohole

Category 14: Bakery Bread, pastry, biscuits, cakes, tarts, breadcrumbs /  Kategoria 14: Pieczywo Chleb, ciasto, herbatniki, ciasta, tarty, bułka tarta

Category 15: Dried foods and ingredients Soups, sauces, gravies, spices, stocks, herbs, seasonings, stuffing, pulses, legumes, rice, noodles, nutpreparations, fruit preparations, dried pet food, vitamins, 
salt, additives, gelatine, glacé fruit, home baking, syrups, flour, tea, instant coffee and coffee creamers / Kategoria 15: Suszona żywność i składniki Zupy, sosy, sosy, przyprawy, buliony, zioła, przyprawy, 
farsz, warzywa strączkowe, rośliny strączkowe, ryż, makaron, preparaty z orzechów, przetwory owocowe, suszona karma dla zwierząt domowych, witaminy, sól, dodatki, żelatyna, owoce lukrowane , wypieki 
domowe, syropy, mąka, herbata, kawa rozpuszczalna i zabielacze do kawy

 

Category 16: Confectionery Sugar, Chocolate, gums and jellies, other sweets / Kategoria 16: cukier cukierniczy, czekolada, gumy i galaretki, inne słodycze

Category 17: Cereals and snacks Oats, muesli, breakfast cereals, roasted nuts, crisps, poppadoms / Kategoria 17: Zboża i przekąski Owies, muesli, płatki śniadaniowe, prażone orzechy, chipsy, 
makarony

Category 18: Oils and fats Cooking oils, margarine, shortening, spreads, suet, ghee, salad dressings, mayonnaise, vinaigrettes / Kategoria 18: Oleje i tłuszcze Oleje spożywcze, margaryna, tłuszcz 
piekarski, pasty do smarowania, łój, ghee, sosy sałatkowe, majonez, winegret

Excerpt of the Guideline for defining wording of scope for the BRCGS It is important that the wording used to describe the scope of certification is clear without any ambiguity. The scope should include a 
general outline of the process, the product types and the differentiation of characteristics such as packaging types, storage or shelf life characteristics. There should be a general outline of the process, it is 
suggested using appropriate words from the following list (not exhaustive): aseptic filling, baking, battering, blending, bottling, breading, brewing, canning, coating, cooking, conditioning, curing, cutting, dicing, 
distillation, drying, extrusion, fermentation, filtering, freeze drying, freezing, frying, grading, hot filling, irradiation, marinating, microfiltration, microwaving, milling, mixing, being packed in modified atmosphere, 
being packed in vacuum packing, packing, pasteurisation, pickling, portioning, refining, ripening, roasting, slaughtering, slicing, smoking, sorting, steaming, sterilisation, washing, waxing. Use of general terms 
such as ‘manufacture’, ‘production’, ‘preparation’, or ‘processing’ should be used with care but may be acceptable where the resultant products are clear.Use of the words, for example: Procurement, intake, 
receipt, storage, product design and development, handling, storage, dispatch, transport is not required since they are already included within the scope of the Standard and are assessed during the audit.Use 
of words such as sales, marketing, trade, growing, distribution and delivery are NOT permitted because these are outside the scope of the Standard. / Fragment Wytycznych dotyczących określenia 
zakresu BRCGS Ważne jest, aby sformułowanie użyte do opisu zakresu certyfikacji było jasne i nie zawierało żadnych dwuznaczności. Zakres powinien obejmować ogólny zarys procesu, rodzaje produktów i 
zróżnicowanie cech, takich jak rodzaje opakowań, przechowywanie lub okres przydatności do spożycia. Powinien istnieć ogólny zarys procesu, sugeruje się użycie odpowiednich słów z poniższej listy 
(niewyczerpujących): aseptyczne napełnianie, pieczenie, panierowanie, blendowanie, butelkowanie, panierowanie, warzenie, konserwowanie, polewanie, gotowanie, kondycjonowanie, peklowanie, cięcie, 
krojenie w kostkę, destylacja, suszenie, wytłaczanie, fermentacja, filtrowanie, liofilizacja, zamrażanie, smażenie, sortowanie, napełnianie na gorąco, napromieniowanie, marynowanie, mikrofiltracja, 
podgrzewanie mikrofalowe, mielenie, mieszanie, pakowanie w atmosferze modyfikowanej, pakowanie w próżnię, pakowanie, pasteryzacja, marynowanie, porcjowanie, rafinacja, dojrzewanie, pieczenie, ubój, 
krojenie, wędzenie, sortowanie, gotowanie na parze, sterylizacja, mycie, woskowanie. Użycie ogólnych terminów, takich jak `` wytwarzanie '', `` produkcja '', `` przygotowanie '' lub `` przetwarzanie '', powinno 
być używane ostrożnie, ale może być dopuszczalne, jeśli otrzymane produkty są jasne. odbiór, przechowywanie, projektowanie i rozwój produktu, obsługa, przechowywanie, wysyłka, transport nie są 
wymagane, ponieważ są już objęte zakresem normy i są oceniane podczas audytu. użycie słów takich jak sprzedaż, marketing, handel, rozwój, dystrybucja i dostawa NIE są dozwolone, ponieważ są poza 
zakresem Standardu.

Annex 3: BRCGS Food Product Categories 
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Application for the Blended Audit option (remote audit followed by an onsite audit). This option is only available for the announced audit programme.

Please choose the applicable product categories 



Farming of Animals (A)/ Hodowla zwierząt (A)
Farming of animals for meat/milk/eggs/honey / Hodowla zwierząt na mięso / mleko / jaja / miód AI 

Farming of fish and seafood / Hodowla ryb i owoców morza AII 

Farming of Plants (B) / Uprawa Roślin (B)
Farming of plants (other than grains and pulses)* / Uprawa roślin (innych niż zboża i rośliny strączkowe) * BI 
Farming of grains and pulses* /  Uprawa zbóż i roślin strączkowych
29/5000
Uprawa zbóż i roślin strączkowych *

BII 
Food Manufacturing (C) / Produkcja żywności (C)

Processing of perishable animal products (e.g. fish/ products including fish and seafood, meat, eggs and dairy/ Przetwarzanie łatwo psujących się produktów zwierzęcych (np. Ryby / 
produkty, w tym ryby i owoce morza, mięso, jaja i nabiał CI 
Processing of perishable plant products (e.g. fruits/ and fresh juices, vegetables, grains, nuts and pulses)/ Przetwarzanie łatwo psujących się produktów roślinnych (np. Owoce / i świeże soki, 
warzywa, zboża, orzechy i rośliny strączkowe)

CII 
Processing of perishable animal and plant products (e.g. pizza, lasagne, sandwiches, dumplings, ready-to-eat meals)/ Przetwarzanie łatwo psujących się produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (np. Pizza, 
lasagne, kanapki, pierogi, dania gotowe do spożycia)

CIII 
Processing of ambient stable products (e.g. canned products, biscuits, snacks, oil, drinking water, beverages, pasta,  flour, sugar, salt)/ Przetwarzanie produktów stabilnych w warunkach otoczenia (np. 
Konserwy, herbatniki, przekąski, olej, woda pitna, napoje, makaron, mąka, cukier, sól)

CIV 

Animal Feed Production (D) / Produkcja paszy dla zwierząt (D)
Production of feed / Produkcja pasz DI 

Production of pet food (only for dogs and cats) / Produkcja karmy dla zwierząt domowych (tylko dla psów i kotów) DIIa 

Production of pet food (for other pets) / Produkcja karmy dla zwierząt domowych (dla innych zwierząt) DIIb 

Catering (E) / Katering (E0
Catering / Katering EI 

Distribution (F) / Dystrybucja (F)
Retail / Wholesale / Handel detaliczny / hurtowy FI 

Food  Broking / Trading* / Pośrednictwo w handlu żywnością * FII 

Transport and Storage (G) / Transport i przechowywanie (G)
Provision of  transport and storage services for perishable food and feed / Świadczenie usług transportu i przechowywania łatwo psującej się żywności i paszy GI 

Provision of transport and storage services for ambient stable food and feed / Świadczenie usług transportu i przechowywania żywności i pasz stabilnych w warunkach otoczenia GII 

Services (H) / Usługi (H)
Services* / Usługi* H 

Packaging and Packaging Materials(I) / Opakowania i materiały opakowaniowe (I)
Plastics / Tworzywa sztuczne

I 

Paper and board / Papier i tektura

Metal / Metal

Glass and ceramic / Szkło i ceramika

Wood / Drewno

Other materials (e.g. textiles etc.) / Inne materiały (np. Tekstylia itp.)

Equipment Manufacturing (J) / Produkcja sprzętu (J)
Equipment manufacturing* / Produkcja sprzętu J 

Production of Bio-Chemicals (K) / Produkcja biochemikaliów (K)
Production of bio-chemicals (e.g. food and feed additives) / Produkcja biochemikaliów (np. Dodatków do żywności i pasz) K 

*Only applicable for ISO 22000 certification / * Dotyczy tylko certyfikacji ISO 22000
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Annex 4: ISO 22000:2018 & FSSC 22000 Version 5/ Załącznik 4: ISO 22000: 2018 i FSSC 22000 wersja 5

   Application for the remote audit option / Wniosek o możliwość zdalnego audytu                                                                                                                        
FSSC 22000: It is mandatory that at least one surveillance audit within a three year certification cycle be performed unannounced. Please select if you would like to 
have one or two surveillance audits unannounced. / FSSC 22000: Obowiązkowe jest, aby co najmniej jeden audyt w ramach trzyletniego cyklu certyfikacji był 
przeprowadzany bez zapowiedzi. Proszę wybrać, czy życzą sobie Państwo, aby jeden czy dwa audyty nadzoru były niezapowiedziane.



Annex 5: QS-System / Załącznik 5: System QS
Please choose the applicable business type of the QS scheme / Proszę wybrać odpowiedni rodzaj działalności programu QS

Feed Sector / Sektor paszowy
Feed Production / Produkcja pasz
Feed material / Materiał paszowy

Compound feed / Mieszanka paszowa

Feed additive and premix production / Produkcja dodatków paszowych i premiksów

Special processes / Specjalne procesy

Transport of Feed  / Transport pasz
road transport with of bulk goods      , bagged goods       , agricultural primary products

Rail, inland water transportation, ocean transport / Kolej, transport wodny śródlądowy, transport oceaniczny

Shipper / Spedytor

Carrier / przewoźnik

Trade of Feed / Handel paszami
Bagged goods / Towary w workach

Bulk goods / Towary masowe

Agricultural primary products / Podstawowe produkty rolne

Pure delivered trade (bulk or bagged) / Czysta dostawa (luzem lub w workach)

Pure agent/broker activity / Czysta działalność agenta / brokera

Storage and Transshipment / Magazynowanie i przeładunek 
QS feed / pasza QS

Agricultural primary products / Podstawowe produkty rolne

Private Labelling / Etykietowanie prywatne

Meat Sector / Sektor mięsny
Slaughtering/deboning / Ubój / trybowanie

Processing / Przetwarzanie

Food retail trade / Handel detaliczny żywnością

Broker / Działalność brokerska

Storage / Magazynowanie

Basic Data 
Food Safety
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VLOG "Ohne Gentechnik"
QS - VLOG-Add-on „Zusatzmodul „Ohne Gentechnik/ VLOG geprüft““ 

Recognition of the QS audits by  other schemes (AIC, AMA, FAMI-QS, GMP+ Int., OVOCOM) / Uznanie audytów QS przez inne systemy (AIC, AMA, 
FAMI-QS, GMP + Int., OVOCOM)



No. Date Reason Other 

1 

Please inform us immediately if short-term or unexpected production stops in addition to the given blackout periods occur (e.g. for technical maintenance or pest 
control actions). Email: pmfood@dqs.de

Note (see IFS audit protocol for unannounced audits):

If a company denies access to the auditor (apart from “force majeure”), the currently valid IFS certificate has to be suspended by the certification body within a 
maximum of 2 working days after the audit date. The company will be invoiced by the certification body for the total cost of the audit. Moreover, the next audit can 
only be scheduled announced and will preferably be performed by the same certification body.

Prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, jeśli wystąpią krótkotrwałe lub nieoczekiwane przerwy w produkcji, oprócz podanych okresów awarii (np. W celu konserwacji 
technicznej lub działań związanych ze zwalczaniem szkodników). E-mail: pmfood@dqs.de
Uwaga (patrz protokół audytu IFS dotyczący niezapowiedzianych audytów):
Jeżeli firma odmówi dostępu audytorowi (z wyjątkiem „siły wyższej”), aktualnie ważny certyfikat IFS musi zostać zawieszony przez jednostkę certyfikującą w ciągu 
maksymalnie 2 dni roboczych od daty audytu. Firma otrzyma fakturę od jednostki certyfikującej na całkowity koszt audytu. Ponadto następny audyt można zaplanować 
tylko jako zapowiedź i najlepiej, aby był przeprowadzany przez tę samą jednostkę certyfikującą.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Annex 6: Nominating Non-Audit Days (Blackout period)/ Załącznik 6: Wyznaczanie dni bez audytu (okres blokady)

When registering for an unannounced audit you have the opportunity to identify a maximum of 10 (IFS & FSSC 22000) or 15 (BRCGS) operational days, plus not operating 
periods, when the site is not available for the audit. According to the IFS standard you may only split the 10 operational days into a maximum of 3 periods (e.g. planned 
customer visit, holidays of quality manager etc.). If you have not inserted any dates we assume that you don´t have any blackout periods. Not operating periods (e.g. 
public holidays, planned site holidays, or planned maintenances) are not included in the above mentioned 10 (IFS & FSSC 22000) or 15 (BRCGS) days. Please state 
reasons for all non-audit days. All reasons can be checked during audit by the certification body. BRCGS: You shall inform DQS CFS within 3 months after the last audit if 
you choose the unannounced audit option. Further information concerning the option and the deadlines is available in the BRC Global Standard for Food Safety in Part III 
Audit Protocol in chapter 3. Please consider that for all other periods that are not part of the blackout periods it must be possible to conduct the unannounced audit and 
there must be at least one informed contact person of the company available. Please make sure that all relevant processes of the certification scope are operating during 
the unannounced audit. Operating hours e.g. Mon-Fri, 6 am - 6 pm:

Rejestrując się na niezapowiedziany audyt, masz możliwość zidentyfikowania maksymalnie 10 (IFS i FSSC 22000) lub 15 (BRCGS) dni operacyjnych plus okresy nieaktywności, kiedy strona nie jest 
dostępna do audytu. Zgodnie ze standardem IFS możesz podzielić tylko 10 dni operacyjnych na maksymalnie 3 okresy (np. Planowana wizyta klienta, wakacje kierownika ds. Jakości itp.). Jeśli nie 
wprowadziłeś żadnych dat, zakładamy, że nie masz żadnych okresów niedostępności. Okresy nieaktywności (np. Dni ustawowo wolne od pracy, planowane dni wolne od pracy lub planowane prace 
konserwacyjne) nie są uwzględnione w wyżej wymienionych 10 (IFS & FSSC 22000) lub 15 (BRCGS) dniach. Proszę podać powody wszystkich dni bez audytu. Wszystkie powody można 
sprawdzić podczas auditu przez jednostkę certyfikującą. BRCGS: W przypadku wybrania niezapowiedzianej opcji audytu należy poinformować DQS CFS w ciągu 3 miesięcy od ostatniego audytu. 
Dalsze informacje dotyczące opcji i terminów są dostępne w Globalnym Standardzie Bezpieczeństwa Żywności BRC w Części III Protokołu audytu w rozdziale 3. Proszę wziąć pod uwagę, że dla 
wszystkich innych okresów, które nie są częścią okresów przerw w dostawie, musi być możliwe przeprowadzenie niezapowiedzianej audyt i musi być dostępna co najmniej jedna poinformowana 
osoba kontaktowa w firmie. Upewnij się, że podczas niezapowiedzianego audytu działają wszystkie istotne procesy z zakresu certyfikacji.
Godziny pracy np. Pn-pt, 6: 00-18: 00:
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