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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, Polska

został zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z następującymi normami:

ISO 22301:2019
Numer Zatwierdzenia: ISO 22301 – 0051637

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są 
odpowiednie lokalizacje.

Zakres zatwierdzenia:

Dystrybucja energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Systemu Dystrybucyjnego.



Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10495837

Załącznik do Certyfikatu

              

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

Page 2 of 3

Lokalizacja Zakres

Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
Polska

ISO 22301:2019
Dystrybucja energii elektrycznej przy zachowaniu 
wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Systemu 
Dystrybucyjnego.

Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
Polska

ISO 22301:2019
Dystrybucja energii elektrycznej przy zachowaniu 
wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Systemu 
Dystrybucyjnego.

Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, Polska

ISO 22301:2019
Dystrybucja energii elektrycznej przy zachowaniu 
wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Systemu 
Dystrybucyjnego.

Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, Polska

ISO 22301:2019
Dystrybucja energii elektrycznej przy zachowaniu 
wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Systemu 
Dystrybucyjnego.

Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, Polska

ISO 22301:2019
Dystrybucja energii elektrycznej przy zachowaniu 
wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Systemu 
Dystrybucyjnego.

Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, Polska

ISO 22301:2019
Dystrybucja energii elektrycznej przy zachowaniu 
wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Systemu 
Dystrybucyjnego.

Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, Polska

ISO 22301:2019
Dystrybucja energii elektrycznej przy zachowaniu 
wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Systemu 
Dystrybucyjnego.
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