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Nr W - 412/4/2023
Niniejszy certyfikat unieważnia i zastępuje Certyfikat Nr W - 412/3/2022.

Potwierdza się, że:

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia

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,
pomoc techniczna, przywóz, tranzyt 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 10.01.2023 do 13.10.2025

Wydany na podstawie umowy nr 3777/JW/1/2022
Data decyzji o certyfikacji: 14.10.2022
Certyfikat opatrzony podpisem kwalifikowanym.
Warszawa, 11.01.2023 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)
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Nr J - 2771/2/2023
Niniejszy certyfikat unieważnia i zastępuje Certyfikat Nr J - 2771/1/2022.

Potwierdza się, że:

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia

wraz z

lokalizacjami
wymienionymi w załączniku do Certyfikatu

spełnia wymagania

PN-EN ISO 9001:2015-10
w następującym zakresie:

usługi spedycyjne (transport drogowy, kolejowy,
morski i lotniczy), obsługa agencji celnej, obsługa depotów,

sprzedaż, wynajem i naprawa kontenerów

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

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Organizację wymagań powyższej normy.

Okres ważności certyfikatu:

od 10.01.2023 do 02.10.2025

Wydany na podstawie umowy nr 3777/JW/1/2022
Data decyzji o certyfikacji: 14.10.2022
Certyfikat opatrzony podpisem kwalifikowanym.
Warszawa, 11.01.2023 r.
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ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU
WAŻNY TYLKO ŁĄCZNIE Z CERTYFIKATEM

Nr J - 2771/2/2023
Potwierdza się, że następujące lokalizacje:

· LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia
w następującym zakresie:

usługi spedycyjne (transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy),
obsługa depotów, sprzedaż, wynajem i naprawa kontenerów

· LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.
ul. Kontenerowa 27, 81-155 Gdynia
w następującym zakresie:

obsługa agencji celnej

spełniają wymagania powyższej normy wymienionej w Certyfikacie.

Wydany na podstawie umowy nr 3777/JW/1/2022
Data decyzji o certyfikacji: 14.10.2022
Certyfikat opatrzony podpisem kwalifikowanym.
Warszawa, 11.01.2023 r.


