
cENTRUM cERTYFl KAc Jl JAKoŚcl

CERTYFIKAT
Potwierdza się, że system zarzqdzania jakościqw organizacjiNorooo-y 

ri;llff ioPZH
ul. Chocimska 24, 00-797 Warszawa

spełnia wymagania

l5O 9007:2075
Zakres ceMikacji:

Dokonywanie ocenv ryzvka związanego z obecnościq pozostałości pestycydów
oraz trwaĘch zanieczyszczeń w żywności, opiniowanie i opracowwanie dokumentacji

dotyczqcej środków ochrony roślin, substancji chemicznych i ich mieszanin
na zlecenie klientów przed wprowadzeniem do obrotu.

Cerwfikat nr 7053/5/2O20 jest ważny od 7L.O7.2O2O do 70.07.2023 pod worunkiem spełnienia wymagan
zawarĘchw potwierdzeniu stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu. Certyfikat wydono po raz pierwszy:
77.07.2074. lnformacje dotyczqce certyfikatu można uzyskać na stronie www.ccj.wat.edu.pl. Wersja: B, data wydania:
75.o7.2027.
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CENTRUM CERTYFIKAC JI JAKOŚCl

Worszowo,03.07.2O2O
Aktuo l izoc jo L5.07 .2O2t

PoTWl ERDZEN l E Do CERTYFI KATU
lSO 9001:2015 nr 1053|S/2O2O - wożny do 10.07.2023
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t. Worunkiem zochowonio wożności certyfikotów jest uzyskonie pozytywnych wyników z ouditów plonowonych
wterminoch:

1) oudit w nodzorze do dnio 03.07.2022 r., termin może zostoć zmieniony no pisemny, uzosodniony wniosek
orgonizocji,

Zl ouditu ponownej cer fikocjido dnio t0.07.2023 r., niedotrzymonie terminu skutkuje wygośnięciem certyfikocji
zdniem 1,t.a7.2023r.,

S} oudit specjolny, jeżeli jest niezbędny.

2. Zgodność z lSO 90O1:2015 zostoło potwierdzono no podstowie pozytywnej oceny zgodności z wymoqoniomi
PN-EN l5O 900t:2075.

3, W zokresie systemu zarzqdzonio nie mojq zostosowonio nostępujqce wymogonio:

o 8.3,7.1.5 lSO 9O01:2015.

4. Procesy reolizowone no zewnqtrz wynikojqce z zokresu systemu zorzqdzonio: /,/

5. Miejsce wykonywonio dziołolności: ul. Chocim sko 24, O0-7 9 tWorszowo

WAT ccJ


