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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze 
sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 32, 48-340 Głuchołazy, Polska

został zatwierdzony przez Lloyd's Register jako zgodny z następującymi normami:

ISO 50001:2018
Numer Zatwierdzenia: ISO 50001 – 00024620

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są 
odpowiednie lokalizacje.

Zakres zatwierdzenia:

Produkcja wyrobów papierniczych
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Lokalizacja Zakres

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 32, 48-340 Głuchołazy,
Polska

ISO 50001:2018
Produkcja wyrobów papierniczych

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze sp. z o.o.
ul. Niedomicka 45,33-132, Niedomice, Polska

ISO 50001:2018
Produkcja wyrobów papierniczych

 

 


