
CERTYFIKAT

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und 
Begutachtungs GmbH przyznaje niniejszy 
qualityaustria certyfikat następującej organizacji:

Niniejszy certyfikat qualityaustria poświadcza 
stosowanie i dalszy rozwój skutecznego

INTERNET   COPYINTERNET   COPY
EC Engineering Sp. z o.o.
Lokalizacja Główna: ul. Armii Krajowej 28, 30-150 Kraków

Lokalizacje Produkcyjne:
Zakład Produkcyjny w Krakowie, Podłęże 659, 32-003 Podłęże
Zakład Produkcyjny w Mielcu, Wojska Polskiego 3,39-300 Mielec

Zakres: Projektowanie pojazdów szynowych oraz układów, 
zespołów, komponentów i instalacji, obliczanie symulacyjne i 
integracja urządzeń w branży kolejowej i motoryzacyjnej. 
Produkcja i serwis komponentów kolejowych. Produkcja 
oprzyrządowania produkcyjnego, części maszyn, przyrządów 
obróbczych, kontrolnych, montażowych. Wsparcie inżynierskie 
projektów lotniczych w zakresie projektowania, projektowanie i 
produkcja konstrukcji stalowych i aluminiowych, części maszyn, 
oprzyrządowania produkcyjnego. Dystrybucja, obsługa i szkolenia 
z zakresu oprogramowania wspomagania prac inżynierskich. 
Zarządzanie projektami. Prowadzenie ekspertyz w przemyśle 
kolejowym, lotniczym, motoryzacyjnym.

SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
zgodnego z wymogami normy

ISO 9001:2015Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited according to

the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of

Science, Research and
Economy).

Quality Austria is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

Nr rejestracji: 26343/0

Data pierwszego wydania: 10 sierpnia 2021 r.

Ważne do: 09 sierpnia 2024 r.

Ważność tego certyfikatu qualityaustria będzie 
utrzymywana przez coroczne audyty nadzoru 
i następujące co trzy lata audyty odnawiające.

Wiedeń, 10 sierpnia 2021 r.

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Vienna, Zelinkagasse 10/3

      Podpisy usunięto ze względów bezpieczeństwa      Podpisy usunięto ze względów bezpieczeństwa

Konrad Scheiber
Prezes Zarządu 

Dr. Mag. Anni Koubek
Pełnomocnik branżowyBieżąca aktualność tego certyfikatu jest udokumentowana wyłącznie na stronie internetowej: 

http://www.qualityaustria.com/en/cert          EAC: 17.2; 18; 34; 35
e80ee02d-864e-4443-
b804-d1819ecbc599
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