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Polityka Jakości
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznańskiego lnstytutu
Iechnologicznego jako jednostki ceftyfikującej wyroby o
numerze akredytacji AC 098
,,Ciągły wzrost zaufania do wyrobow posiadających ceńyfikaty".

Celem Polityki Jakości Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznańskiego lnstytutu Technologicznego jako
jednostki ceńyfikującej, akredytowanej przez PCA Nr AC 098 jest efektywne spełnianie wymagań i
oczekiwań Klientów w zakresie prowadzonych procesow certyfikacjiwyrobów, objętych zakresem akredytacji
i notyfikacji, przy jednoczesnym realizowaniu zaplanowanych celow Organizacji. Dyrekcja Siec Badawcza
Łukasiewicz - Poznański lnstytut Technologiczny ustanawia politykę jakości zapewniającą, iz wdrozony i
doskonalony System Zarządzaniajest i będzie zgodny z wymaganiami normy PN-EN lSO/lEC 17065,201303 ,,Ocena zgodności. \AĄlmagania dla jednostek ceńyfikujących wyroby, procesy i usługi" oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 30512011 z dnia 9 marca 2011 r, (CPR) z
późniejszymizmianami. Wdrożony i utrzymywany System Zarządzania wspomaga nas w skutecznej
realizacji prowadzonych procesow ceńyfikacji i ocen zgodności oraz potwierdza, ze jesteśmy Organizacją
wiarygodną izdolną do spełnienia wymagań zawańych w powyższych standardach.
Ciągłe doskonalenie realizowanych usług jest dla nas podstawą w dązeniu do wzrostu zaufania
uzytkown kow wyro bow, ktore posiad ają ceńyfikaty.
i

Deklarujemy się do:
- ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania,

- bezstronnościwprowadzeniu ceńyfikacjiwyrobów, ocen zgodności izakładowej kontroli
produkcji,

- niedyskryminacji - żn. z dostępnością dla wszystkich zainteresowanych podmiotow
działalnoścpokrywa się z zakresem działalnościjednostki,

których,

- rzetelności - żn, zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną utrzymując własną niezaleznoścod
interesow komercyjnych oraz innych,

- poufności -żn. z zachowaniem ochrony wszystkich informacji uzyskiwanych oraz
wytworzonych podczas prowadzenia procesów.
- skutecznej komunikacji wewnętrznej,
-

zarządzania konfl

i

kta

mi interesów,

- zapewnienia obiektywności naszej działalnośct.

Deklarujemy, iż nie świadczymy usług konsultacyjnych w zakresie zakładowej kontroli produkcji, nie
prowadzimy inspekcjiwewnętrznych dla klientow, ktorych wyroby ceńyfikujemy, nie podzlecamy
dokonywania inspekcji organizacjom konsultującym systemy zarządzania, nie bierzemy udziału w realizacji
wyrobu. Podejmujemy działania w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiekzagrożenia dla naszej
bezstronności.
W ramach tego zobowiązania identyfikujemy, analizujemy i dokumentujemy potencjalne konflikty
interesów przy udziale Rady Chroniącej Bezstronnośćw zakresie:

-zarządzania i odpowiedzialnościza bezstronnośc działalnościceńyfikacyjnej całego personelu
jednostki ceńyfikującej (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego),
- biezącego identyfikowania ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności,
- niewprowadzania działalnościjednostki ceńyfikującej na rynek ani oferowania w powiązaniu z
dz iałan iami organ izacj i świadczącej konsu ltacje,
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- braku zaangażowania w projektowanie, produkcję, wprowadzanie do obrotu, instalację
konsenruację ocen ianych produktow,

i

- niewykorzystywania personelu jednostki ceńyfikującej do przeglądu lub podejmowania decyĄi przy

certyfikacji wyrobu, w odniesieniu do ktorego świadczyłkonsultacje,

- warunków

dotyczących niedyskryminacji,

- odpowiedzialności za poufnośc zarządzania wszystkimi informacjami uzyskanymi lub

wytworzonymi w czasie działalnościcertyfikacylne1.

Dyrektor Siec Badawcza Łukasiewicz - Poznańskiego lnstytutu Technologicznego, jako
Najwyższe Kierownictwo w działalnościdotyczącej certyfikacji i ocen zgodnościzobowiązuje
się do zakomunikowania iwdrożenia deklarowanej politykijakościoraz zapewnienia środków
niezbędnych na realizację celow z niej wynikających w tym na zabezpieczenie koniecznych
zasobów oraz zapewnienie stabilności finansowej.
Poznań, dnia 08.09.2022

r.

hab. Arkadiusz Kawa
ktor Siec Badawcza Łukasiewicz
Poznański l nstytut Technologiczny
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