CZYM JEST MIĘDZYNARODOWA CERTYFIKACJA ISO?
Dziś coraz więcej ukraińskich firm wchodzi na rynki zagraniczne.
Aby to zrobić, musisz przejść system zarządzania jakością (SZJ) i uzyskać certyfikat ISO.

Certyfikacja ISO –

jest to szereg określonych regulacji mających na celu kontrolę działań zarządczych
firmy, w tym zarządzania dokumentami, obiektami, zasobami i innymi procesami produkcyjnymi.
Obecność certyfikatu ISO gwarantuje, że wszystkie towary i usługi, które przeszły procedurę
certyfikacji, są w pełni zgodne z przyjętymi normami ISO.

EKONOMICZNY EFEKT UZYSKANIA CERTYFIKATU ISO:
1. Możliwość wejścia na rynki międzynarodowe, na których obecność certyfikatu jest koniecznością.
2. Możliwość pracy w sektorze regulowanym przez rząd kraju, w którym prezentowany jest Twój produkt
(dopuszczenie do pracy z organizacjami rządowymi).
3. Dopuszczenie do przetargów, w których certyfikacja ISO jest wymogiem obowiązkowym.
4. Współpracuj z dużymi sieciami handlowymi na całym świecie.

RODZAJE (GŁÓWNYCH) CERTYFIKATÓW ISO:
ISO 9001 - SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Najpopularniejsza i najważniejsza norma określająca kryteria systemu zarządzania jakością i zarządzania w
każdym przedsiębiorstwie, które produkuje lub sprzedaje, transportuje dowolny produkt lub świadczy usługi dla
społeczeństwa.
ISO 13485 - WYROBY MEDYCZNE
Bezpieczeństwo i jakość to „kwestie nierozstrzygnięte” w dziedzinie wyrobów medycznych. Pomaga firmom
organizować procesy zarządzania jakością i zapewnić produkcję wysokiej jakości wyrobów medycznych.
ISO 22000 - SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI
Pomóż firmie zapobiegać zanieczyszczeniu żywności
ISO 14000 - ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Pomaga firmie zmniejszyć jej wpływ na środowisko, zmniejszyć ilość odpadów i podążać ścieżką
nowoczesnego rozwoju
ISO 45000 — HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO W PRACY
Pomaga firmie zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy.

JAK OTRZYMAĆ CERTYFIKAT?
W celu uzyskania certyfikatu ISO przedkładane są do organu następujące dokumenty:
 zastosowanie standardowe;
 dokumentacja założycielska i statutowa;
 dokumenty dotyczące prawa własności lub dzierżawy pomieszczeń przemysłowych;
 dokumentacja techniczna produktów / schematów usług;
 schematyczne przedstawienie oddziałów firmy.
W zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa lista dokumentów może ulec zmianie.

Przeprowadzamy nie tylko certyfikację ISO pomagamy naszym klientom pokonać konkurencję!
Zadzwoń lub napisz, aby uzyskać bezpłatną konsultację:

+38 (073) 4192745,

+48 (791) 063674

