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1. Informacja
1.
Information
Przeczytaj
normy i odpowiednią literaturę. Weź udział w naszych
Read
standards
and relevanti skorzystaj
literature. zAttend
wydarzeniach
informacyjnych
naszej our
ofertyinformation
na bezpłatevents
and
benefit
from
our
offer
for
a
free
and
personal
information
ne i osobiste spotkanie informacyjne. Informujemy o wymaganiach
meeting.
inform you
about certyfi
requirements
and the typical procei typowejWe
procedurze
projektu
kacyjnego.
dure of a certification project.

2. Decyzja
2. Decision

Decydujesz, który standard lub struktura jest dla Ciebie najbardziej
You
determine which
standard
framework isi określasz
most suitable
for you.
odpowiedni/a.
Decydujesz,
jakorpostępować
harmonogram
You
decide
how
to
proceed
and
define
a
timeline
up
to
your
certiaż do uzyskania certyfikatu.
fication.

3. Koncepcja
3. Concept

Analizujesz wymagania normy i planujesz ich wdrożenie w swojej orYou analyze the requirements of the standard and plan their
ganizacji. Obejmuje to przeprojektowanie procesów i ich zakotwiczeimplementation in your organization. This includes redesigning
nie. Szkolisz pracowników i zapewniasz zaangażowanie na wszystprocesses and anchoring them. You train employees and ensure
kich poziomach.
commitment at all levels.

4.Short
Shortaudit
audit(optional)
(opcjonalnie)
4.

Oceniamy postępy we wdrażaniu Twojego systemu zarządzania i dzięki
We evaluate the progress of implementation of your management
temu możemy zidentyfikować braki lub błędne interpretacje. Pomaga
system and can thus identify deficits or misinterpretations. This helps
to obniżyć koszty i zaoszczędzić czas w projekcie certyfikacji.
you to reduce costs and save time in your certification project.

5.Certification
Audit certyﬁkacyjny
Faza
5.
audit stage
11

Oceniamy
Twojego
systemu
zarządzania
i jego gotowość
We
assessdojrzałość
the maturity
of your
management
system
and its
do certyfikacji.
readiness
for certification.

dostosowuje ofertę do Twoich konkretnych potrzeb i wspiera Cię
adapts the offer according to your specific needs and supports
w koncentrowaniu się na długoterminowych celach.
you in focusing on long-term goals.
posiada sieć ponad 1000 ekspertów, którzy mogą wspierać Cię
has a network of more than 1.000 experts, who can support
z niezwykłą dokładnością.
you with pinpoint accuracy.
jest wiodącym austriackim partnerem ds. zintegrowanego systeis the leading Austrian contact for the integrated management
mu zarządzania.
system.
posiada najszerszy zakres akredytacji w dziedzinie systemów
has the most extensive scope of accreditation in the field of
zarządzania w Austrii.
management systems in Austria.
jest centrum kompetencji poprzez udział w różnych organach
is a center of competence through the participation in various
normalizacyjnych ISO i międzynarodowych sieciach certyfikacyjISO standardization bodies and international certification
nych, takich
jakas
IQNet,
EFQM
itp.etc.
networks,
such
IQNet,
EFQM
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WHY A
SYSTEM
WARTO
SYSTEMY
ZARZĄDZANIA
OUTWEIGHS ITS COSTS
WYKORZYSTAĆ PRAKTYCZNIE?
Zwiększasz
wartość rynkową
Zwiększasz
bezpieczeństwo
prawne
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Poprawiasz zadowolenie
Klientów

07

10

Optymalizujesz
procesy wewnętrzne

Powodów,
Zwiększasz
rentowność

03

Minimalizujesz
ryzyka, zagrożenia
i błędy

dlaczego warto
Systemy Zarządzania
wykorzystać
praktycznie?
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Wspierasz
osiąganie celów
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09
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Poprawiasz
wizerunek
organizacji

Wspierasz motywację
pracowników

Redukujesz
koszty

TWÓJ CERTIFICATE
CERTYFIKAT
YOUR

ISO 9001 to najpopularniejszy na świecie standard systemów zarząISO 9001 is worldwide the most popular standard for management
dzania.
systems.

6.Certification
Audit certyﬁkacyjny
Faza
6.
audit stage
22

AudItujemy
i wymagania
na podstawie
losowych
próbek
We
audit theprocesy
processes
and requirements
on the basis
of random
w Twojejinorganizacji.
samples
your organization.

7.Your
Twójcertificate
Certyﬁkat
7.

Jakoreceive
poświadczenie
zgodności otrzymujesz
certyfi
qualityaustria.
You
your qualityaustria
Certificate
askatattestation
of
Pomyślna certyfi
kacja jest dowodem
którą
conformity.
The successful
certificationjakości,
is a proof
of można
quality komunikothat can
waćcommunicated
wewnętrznie i internally
zewnętrznie.
temuYour
Twojechances
szanse on
na rynku
be
and Dzięki
externally.
the
i w przetargach
mogą się
zwiększyć.
market
and in tendering
can
be improved as a result.

8.Continous
Ciągły rozwój
i doskonalenie
systemu
8.
development
and improvement
of the system

Jako
certyfiorganization
kowana organizacja
stale rozwijasz
system zarząAs
certified
you continuously
develop swój
your management
dzania, so
abythat
mógł
być be
dostosowany
Twojej
orientacji
strategicznej
system,
it can
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your
strategic
orientation
and
i wspierać
sukces
biznesowy.
support
yourTwój
business
success.

Sample certificate

MIĘDZYNARODOWE
UZNANIE
INTERNATIONAL
RECOGNITION
DZIĘKI
DUE
TOAKREDYTACJI
ACCREDITATIONS
Quality Austria is
accredited
by the BMDW
BMDW (Federalnego
(Federal Ministry
for Di posiada
akredytację
Ministerstwa
gital
and Economic
Affairs).Formalnie
It formally
con�rms że
thatQuality
QualityAustria
AustriapoCyfryzacji
i Gospodarki).
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has
thekompetencje
competence do
to carry
out certainniektórych
conformityzadań
assessment
siada
wykonywania
związanych
tasks:
z oceną zgodności:

NASZE
KNOW-HOW
OUR
NETWORK
OF KNOW-HOW
The independent cooperation partners (auditors, trainers, assessors
and
experts)partnerzy
of Quality współpracujący
Austria stand for (audItorzy,
excellent know-how
the
Niezależni
trenerzy, inasesorzy
various
�elds
and
industries.
Our
experts
have
years
of
practical
ex
i eksperci) z Quality Austria reprezentują doskonałe know-how w różperience.
nych dziedzinach i branżach. Nasi eksperci posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenie.

~ 1.000

from that...
~ 400 in Austria

~ 600 international
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NASZE
PODSTAWOWE
OUR CORE
COMPETENCE
KOMPETENCJE
Use synergies! Quality Austria is your specialist for quality manage

ment and the integrated management system.
Korzystaj z synergii! Quality Austria jest Twoim partnerem w zakresie
Various requirement
are based on
the same
basic con
zarządzania
jakościąmodels
i zintegrowanego
systemu
zarządzania.
cepts. Ensure
that
your management
usessamych
these synergies
Różne
modele
wymagań
oparte sąsystem
na tych
podstawowych
and focuses on your
long-term
auditors
are usually wykorzystuqua
koncepcjach.
Upewnij
się, żegoals.
TwójOur
system
zarządzania
li�ed
severali koncentruje
standards andsię
cannaconduct
audits in a celach.
je
te for
synergie
Twoichintegrated
długoterminowych
practice-oriented
Nasi
auditorzy sąmanner.
zwykle wykwalifikowani w zakresie kilku standardów
i mogą przeprowadzać zintegrowane audity w sposób zorientowany
na praktykę.

QUALITY AUSTRIA
OPERATES
INTERNATIONALLY
DZIAŁA
MIĘDZYNARODOWO
Twojaorganization
organizacjahas
posiada
międzynarodowe
lokalizacje?
Nie are
ma proYour
international
locations? No
problem! We
blemu! Działamy
ponad
30 krajach
możemy
wspierać
operating
in more w
than
30 countries
and ican
supportdoskonale
you perfectly
Cięsite.
na miejscu.
on
In
qualityaustria
network partners
are available
for
Wthese
tych countries
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sieci qualityaustria
są dostępni
bezpośredyou
directly
on site:
nio na
miejscu:

OCZEKUJEMY,
ŻE SKONTAKTUWE LOOK FORWARD
TO
JESZ
SIĘ
Z
NAMI:
HEARING FROM YOU:

Quality Austria Sukces z jakością

Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH
Quality Austria – Polska Sp. z o.o.
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