
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-844Warszawa, ul. Puławska 469, tel. +48 22 46 45 200, e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl

Nr W - 2/12/2021

Potwierdza się, że:

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna
ul. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań

spełnia wymagania

WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI

zawarte w

art. 11 ust. 2, Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o
znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,

a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(z późniejszymi zmianami)

w następującym zakresie:

wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa,
przywóz oraz pomoc techniczna w zakresie towarów,

technologii i usług o znaczeniu strategicznym

na co dowodu dostarczył audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Organizację powyższych wymagań.

Okres ważności certyfikatu:

od 03.07.2021 do 02.07.2024

Wydany na podstawie umowy nr 1362/W/6/2021
Data decyzji o certyfikacji: 07.06.2021
Certyfikat opatrzony podpisem kwalifikowanym.
Warszawa, 08.06.2021 r.

PCBC S.A. jest upoważnione do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli
na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12.04.2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia
certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli (Dz. U. 2013, poz. 525)

Członek Zarządu



Polish Centre for Testing and Certification 469 Puławska Street, 02-844 Warsaw, Poland, phone +48 22 46 45 200, e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl

No. W - 2/12/2021

This is to certify that:

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna
ul. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań

meets requirements of

INTERNAL CONTROL SYSTEM

according to

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)

in the following scope of activities:

export, intra-EU-transfers, brokering services,
import and technical assistance of goods,

technologies and services of strategic importance

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

This Certificate shall remain valid provided that above requirements are respected by the Organization.

This certificate is valid:

from 03.07.2021 to 02.07.2024

Issued under the Contract No. 1362/W/6/2021

Date of certification decision: 07.06.2021
Certificate bears a qualified signature.
Warsaw, 08.06.2021

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)

Member of the Board
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