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Wniosek o certyfikację

Prosimy o wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej i przesłanie do
Q&R Polska Sp. z o.o. na adres:
biuro@qrpolska.pl
F_01_Q&R_01_wyd.15.04.22

Nazwa firmy:
Adres:
Adres www
Osoba do kontaktu:

tel.
e-mail:
Miejsce prowadzenia 0
działalności
KONSULTACJE

Czy korzystano z konsultacji w odniesieniu do systemu zarzadząnia:
Dane konsultanta
Normy lub inne wymagania, w odniesieniu do których organizacja ubiega się o certyfikację
ISO 9001
Zakres certyfikacji w rozbiciu na kody PKD:
Zakres:

NIE

kod PKD

___
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___

PROCESY: (Podać nazwy procesów zidentyfikowanych w organizacji):
Proces 1
Proces 2
Proces 3
Proces 4
Proces 5

FUNKCJE LUB PROCESY PODZLECANE: (Wszystkie podzlecane procesy , które, mogą oddziaływać na zgodność z wymaganiami)
Organizacja podzleca procesy

NIE

Proszę opisać procesy

PRZEPISY, NORMY, WYMAGANIA PRAWNE stosowane w działalności (proszę określić specyficzne wymagania prawne dotyczące
wyrobu/usługi, jeżeli występują):

STRUKTURA ZATRUDNIENIA
pracownicy zatrudnieni na pełny etat:
pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracy w przeliczeniu na pełne etaty
osoby współpacujące na umowy zlecenie/o dzieło w przeliczeniu na pełne etaty
osoby zatrudnione jako personel tymczasowy w przeliczeniu na pełne eteaty w szczycie
zatrudnienia sezonowego
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PRACA WIELOZMIANOWA
liczba zmian

Szczegółowe informacje o certyfikowanej organizacji:
1) Skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność, np.:
konieczność auditowania samodzielnego Centrum Projektowania.

NIE

2) Personel wykorzystujący do porozumiewania się w pracy inny język niż Język Polski.

NIE

3) Organizacja posiada bardzo duży oddział w stosunku do liczby personelu (np. las).

NIE

4) Działalność organizacji obwarowuje bardzo duża liczba przepisów (np. żywność, lekarstwa, lotnictwo, energetyka jądrowa, itd.).

NIE

5) System zarządzania obejmuje bardzo złożone procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych działań.

NIE

6) Organizacja posiada bardzo mały oddział w stosunku do liczby personelu (np. wyłącznie kompleks biurowy).

NIE

7) Organizacja posiada dojrzały system zarzadzania (certyfikowny co najmniej od 3 lat).

TAK

8) W Organizacji zastosowany jest wysoki poziom automatyzacji procesów.

NIE

9) W składzie personelu znajdują się osoby pracujące „poza lokalizacją”, np.: handlowcy, kierownicy, personel wykonujący usługi,
itd., oraz możliwe jest gruntowne auditowanie zgodności ich działań z systemem poprzez przegląd zapisów.

TAK

10) Zastosowano wyłączenia pkt. normy. Proszę poniżej zaznaczyć które pkt. normy ISO 9001 nie mają zastosowania w
funkcjonującym systemie zarządzania jakością.

NIE

Wyłączono pkt. 7.1.5 Zasoby do monitoroowania i pomiarów

NIE

Wyłączono pkt. 8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług

NIE

Organizacja posiada oddziały
Jeżeli organizacaj posiada oddziały to proszę podać ich liczbę

NIE

ODDZIAŁY

Typ oddziału

Nazwa i adres oddziału

0
liczba
pracowników

STAŁY
STAŁY
STAŁY
STAŁY
STAŁY

Stosowanie technologii informacyjno -komunikacyjnych
Posiadamy łącze internetowe

TAK
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Posiadamy wystarczającą liczbę komputerów do przeprowadzenia auditu zdalnego.

TAK

Posiadamy firmowa skrzynkę e-mail i jesteśmy w stanie przesłać auditowane informacje w formie plików PDF czy JPG.

TAK

Jesteśmy w stanie połączyć się z Q&R Polska sp. z o.o przy wykorzystaniu Microsoft Teams.

TAK

Mamy dostęp do aplikacji WhatsApp i Facebook Messenger.

TAK

Inne:

