
POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.
02-699 Warszawa, ul. Kfobucka 23 A

CERTIFICATE
No. W-205/3/2017

This is to certify that:

VERACOMP S.A.
ul. Zawila 61, 30-390 Krakow

in the following scope of activities:

export, intra-Community transfer, brokering services, 

technical support, import, transit of goods, 
technologies and services of strategic importance

is in compliance with the requirements of

Art. 11(2) of the Act of 29 November 2000 on foreign trade in goods, technologies and services of
strategic importance for national security 

and for the maintenance of international peace and security
(as amended)

The audit carried out by the Polish Centre for Testing and Certification has afforded evidence of the above.

The certificate holds good if the Organization observes 
certification criteria and requirements defined in the Contract No. 1016/JW/5/2017.

This certificate is valid: 
from 2017-09-19 to 2020-09-18

Anna Wyrolia, M.Sc. 
Vice President

Date of certification decision: 2017-09-19
PCBC is authorized to carry out certification of conformity and verification of conformity of the internal control system functioning 

under the Regulation of the Minister of Economy of 12 April 2013 on the list of certification bodies authorized to 
carry out certification of conformity and verification of compliance of the internal control system functioning (JO No. 2013. item 525)



POLSKIE CENTRUM BAD AN I CERTYFIKACJI S.A.
02-699 Warszawa, ul. Kiobucka 23 A

CERTYFIKAT
Nr W-205/3/2017

Potwierdza si?, it:

VERACOMP S.A.
ul. Zawila 61, 30-390 Krakow

w nast?pujjjcym zakresie:

wywoz, transfer wewnqtrzunijny, usluga posrednictwa, 

pomoc techniczna, przywoz, tranzyt towarow, 

technologii i using o znaczeniu strategicznym
spetnia wymagania zawarte w

art. 11 ust. 2, Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicQ towarami, technologiami i uslugami o
znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa pahstwa, 

a takze dla utrzymania mi?dzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa 
(z pozniejszymi zmianami)

na co dowodu dostarczyl audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Badah i Certyfikacji S.A.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Organizacj? 
kryteridw certyfikacji oraz wymagan okre^lonych w Umowie nr 1016/JW/5/2017.

Okres waznosci certyfikatu: 
od 2017-09-19 do 2020-09-18

mgr Anna V^yroba 
Wiceprezes iarzgdu

Data decyzji o certyfikacji: 2017-09-19
PCBC S.A. jest upowainione do prowadzenia certyfikacji zgodnosci i kontroli zgodnosci funkcjonowania wewn?trznego systemu kontroli 

na mocy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 12.04.2013 r. w sprawie wykazu jednostek certylikujacych upowainionych do 
prowadzenia certyfikacji zgodnosci i kontroli zgodnosci funkcjonowania wewn?trznego systemu kontroli (Dz. U. 2013. poz. 525)



POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.
02-699 Warszawa, ul. Ktobucka 23 A

*n\

CERTYFIKAT

Nr J-2325/3/2017
Potwierdza si^, ze:

VERACOMP S.A.
ul. Zawila 61, 30-390 Krakow

w nast^puj^cym zakresie:

zakup, magazynowanie, sprzedaz i serwis 

produktow przeznaczonych do sieci komputerowych

spelnia wymagania

PN-EN ISO 9001:2015-10
na co dowodu dostarczyl audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Organizacjf 
wymagan powyiszej normy oraz okreSlonych w Umowie nr I0I6/JW/5/2017.

Okres waino^ci certyfikatu: 
od 2017-09-19 do 2020-09-18

PARTNER OF

PCA **•.*•:
Polskie Cehibum 

Akkeoytacji

AC 019 
QMS

mgr Anna wyroba 
Wiceprezes Zarzqdu

Data decyzji o certyfikacji: 2017-09-19



POLSKIE CENTRUM BAD AN I CERTYFIKACJI S.A.
02-699 Warszawa, ul. Kiobucka 23 A

CERTIFICATE

No. J - 2325/3/2017
This is to certify that:

VERACOMP S.A.
ul. Zawila 61, 30-390 Krakow

in the following scope of activities:

purchasing, storage, sale and service of 

products for computer networks

is in conformance with

PN-EN ISO 9001:2015-10
The audit carried out by the Polish Centre for Testing and Certification has afforded evidence of the above.

The certificate holds good if the Organization observes 
of the above mentioned standard and of the Contract No. 1016/JW/5/2017.

This certificate is valid: 
from 2017-09-19 to 2020-09-18

PARTNER OF

PCA .***.
•%.v

POISKIE CENTRUM 
AlRIOVTRCJI

OCJQ
CEftmiKACJR

SVSTEMbW
MMAIHANIA

AC 019 
QMS

Anna Wyroba, M.Sc. 
Vice President

Date of certification decision: 201 7-09-19


