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 ■ Certyfikowany system zarządzania to klucz do zwiększenia rentowności, wydajności i skuteczności działania.
 ■ Buduje wizerunek firmy dbającej o wysokie standardy oferowanych towarów i usług przekładając się na satysfakcję klientów.
 ■ Gwarantuje efektywne zarządzanie procesami, dobrą i powtarzalną jakość produktów i rosnące zaufanie klientów.
 ■ Daje poczucie bezpieczeństwa i ogranicza ryzyko biznesowe poprzez zrównoważony rozwój firm.

Nasze kompetencje potwierdza posiadana akredytacja PCA AC 019 w  zakresie certyfikacji systemów zarządzania.  
Jako jednostka należąca do Stowarzyszenia IQNET ASSOCIATION – THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK podle-
gamy stałemu monitorowaniu oraz auditom przeprowadzanym przez auditorów IQNET. Jest to dodatkowy atut sprawdzenia 
naszych kompetencji w obszarze certyfikacji systemów zarządzania. 

Certyfikujemy m.in.

ISO 9001 – System zarządzania jakością, najbardziej rozpowszech-
niony system na świecie. Pomaga w ciągłym doskonaleniu mechani-
zmów działania, co wpływa na zwiększenie satysfakcji pracowników 
i zadowolenie klientów. 

ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego wspomagający 
ograniczenie niekorzystnego oddziaływania firmy na środowisko.

ISO 45001 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
wspomagający działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

Wewnętrzny System Kontroli (WSK) regulujący zasady obrotu 
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa.

AQAP – Allied Quality Assurance Publication określający wymaga-
nia dotyczące systemu jakości łańcucha dostaw w branży wojskowej 
i pokrewnych.

ISO 13485 – System zarządzania jakością dla producentów wyrobów 
medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001. 
Jego celem jest ułatwienie zharmonizowania wymagań przepisów 
dotyczących wyrobów medycznych z systemem zarządzania jakością 
oraz innymi systemami w bloku tzw. systemów zintegrowanych.

ISO/IEC 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji 
określający wymagania związane z ochroną systemów informatycz-
nych, bezpieczeństwa danych osobowych, informacji handlowych 
oraz innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

ISO 22000 – System zarządzania bezpieczeństwem żywności 
określający wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha 
żywnościowego.

ISO 37001 – System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi 
zapobiegający wystąpieniu korupcji, ograniczający możliwość wy-
stąpienia zdarzeń korupcyjnych oraz ich potencjalnych skutków.

PEFC – Zrównoważona gospodarka leśna, zapewnia, że lasy są 
zarządzane zgodnie z wymogami środowiskowymi, społecznymi 
i gospodarczymi.

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontroli, jedno z najbardziej efektywnych narzędzi zapewnienia wysokiego 
stan-dardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności. 

i inne systemy na życzenie klienta.


