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Firma Adres Norma Nr certyfikatu Zakres  certyfikacji

IQNet ISO 9001:2008 DE-30950153 QM08 Design and manufacturing of components from plastics and textile materials for securing, sealing, marking and automatic industrial identification of a product.

IQNet ISO 
14001:2004+Cor1:2009 DE-30950153 UM Design and manufacturing of components from plastics and textile materials for securing, sealing, marking and automatic industrial identification of a product.

IQNet BS OHSAS 18001:2007 DE-30950153 BS OH Design and manufacturing of components from plastics and textile materials for securing, sealing, marking and automatic industrial identification of a product.

 9001:2008 30950153 QM08 Projektowanie i wytwarzanie komponentów z tworzyw sztucznych, tkanin do zabezpieczania, uszczelniania oraz znakowania i automatycznej identyfikacji przemysłowej wyrobu.

14001:2004+Cor1:2009 30950153 UM Projektowanie i wytwarzanie komponentów z tworzyw sztucznych, tkanin do zabezpieczania, uszczelniania oraz znakowania i automatycznej identyfikacji przemysłowej wyrobu.

 BS OHSAS 18001:2007 30950153 BS OH Projektowanie i wytwarzanie komponentów z tworzyw sztucznych, tkanin do zabezpieczania, uszczelniania oraz znakowania i automatycznej identyfikacji przemysłowej wyrobu.

ISO/TS 16949:2009 30950153 TS09 Projektowanie i wytwarzanie komponentów z tworzyw sztucznych, tkanin do zabezpieczania, uszczelniania oraz znakowania i automatycznej identyfikacji przemysłowej wyrobu.

ISO 9001:2008 30950130 QM08

projektowanie, produkcja i rozwój wyposażenia wyrobu medycznego będącego oprogramowaniem w zakresie:
1. implantologii stomatologicznej i chirurgii stomatognatycznej - wizualizacja 3D struktur kostnych, wsparcie diagnostyki obejmujące przygotowanie szablonów implantologicznych i 
chirurgicznych masek  dla pacjenta oraz komputerowe wspomaganie ich wytworzenia.
2. ortodoncji – dokumentacja cyfrowa (bez baz danych), diagnostyka ortodontyczna, planowanie leczenia, wsparcie 3D wizualizacji i symulacji celów terapeutycznych leczenia oraz 
komputerowe wspomaganie wytworzenia pozycjonerów stosowanych w ortodoncji.

IQNet ISO 9001:2008 30950130 QM08

design, production and development of medical device equipment software on:
1. implantology and surgery - 3D visualization of bone structures, diagnostic support including the preparation of surgical template and implant masks for the patient and computer 
aided manufacturing.
2 orthodontics - digital documentation (no databases), orthodontic diagnosis, treatment planning, 3D support in visualization and simulation of therapeutic treatment objectives, and 
computer aided manufacture positioners used in orthodontics.

ISO 13485:2012 30950130 QMMD

projektowanie, produkcja i rozwój wyposażenia wyrobu medycznego będącego oprogramowaniem w zakresie:
1. implantologii stomatologicznej i chirurgii stomatognatycznej - wizualizacja 3D struktur kostnych, wsparcie diagnostyki obejmujące przygotowanie szablonów implantologicznych i 
chirurgicznych masek  dla pacjenta oraz komputerowe wspomaganie ich wytworzenia.
2. ortodoncji – dokumentacja cyfrowa (bez baz danych), diagnostyka ortodontyczna, planowanie leczenia, wsparcie 3D wizualizacji i symulacji celów terapeutycznych leczenia oraz 
komputerowe wspomaganie wytworzenia pozycjonerów stosowanych w ortodoncji.

93/42/EWG załącznik II 30950130 MD2 DDS-Pro, IIb; DDP-Ortho, IIa

Silekol Sp.z o.o. ul. Mostowa 30K
47-220 Kędzierzyn Koźle PN-N 18001:2004 30950344 OHPL Sprzedaż, produkcja i rozwój: formaliny, utwardzaczy, żywic przemysłowych w tym żywic niskoemisyjnych i żywic impregnacyjnych Sprzedaż, produkcja i rozwój klejów proszkowych 

Sprzedaż, produkcja i rozwój chemii dla budownictwa Usługi badawczo rozwojowe żywic utwardzaczy 

Wysocki ul. Nałkowskiej 26, 64-800 
Chodzież ISO 9001:2008 30950024 QM Wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych dla branży  akumulatorowej

Przedsiębiorstwo Produkcji 
Chłodniczej i Przetwórstwa 

Rolno-Spożywczego  "Anita" 
Grzegorz Mordalski

ul Wojska Polskiego 13, 98-
355 Działoszyn ISO 22000:2005 319711 FSMS Projektowanie, produkcja, magazynowanie i dystrybucja lodów oraz mrożonych wyrobów kulinarnych - pierogi (z mięsem, owocami, kapustą i grzybami); kluski śląskie i pyzy (z mięsem 

i bez)

Pamapol S.A. ul. Wieluńska 2, 97-438 
Rusiec ISO 22000:2005 377840 FSMS Projektowanie i produkcja konserw mięsnych, warzywno-mięsnych, warzywnych, drobiowych i podrobowych, zup oraz dań gotowych, sałatek, dżemów i ketchupów, sterylizowanych 

lub pasteryzowanych w opakowaniach szklanych, metalowych i z tworzywa sztucznego PP

Certyfikaty wycofane 

Marco Sp. z o.o.                                                   
                                                                          

ul. Antonio Gaudiego 8D                                                   
44-100 Gliwice

JST Sp.z o.o.

ul. Wały Dwernickiego 43/45
42-202 Częstochowa

Polska


