Deklaracja
Dyrektora lnsĘtutu Mechaniki Precyzyjnej
Zakład Geńyfikacji, dziaĘący w ramach lnstytutu Mechaniki Precyzyjnejjako Jednostka ceńyfikująca'
prowadzi uśługlW zakresie ceńyfikacji wyrobÓw oraz oceny Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
Funkcjonujący-w Zakładzie Ceńyfikacji system zarządzaniajest zgodny z polityką Polskiego Centrum
Akredytacji.-ÓziałalnoŚc jednostki ceńyfikującej jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN lSo/lEc
1zo6s:2ah-03, dokumentami towarzyszącymi oraz systemem zarządzania opisanym w Księdze
JakoŚci i Księdze Procedur ogÓlnych.
Jednostka Ceńyfikująca zapewnia wszystkim klientom powszechny dostęp do Świadczonych przez
siebie usług ceńyfikacyjnych, na rÓwnych prawach i na jednakowych zasadach, niezależnie od

wielkoŚci oiganizacji klienta. Zasady prowadzenia procesu ceĄfikacji są ustalone i opisane w
dokumentacji systemu zauądzania jednostki olaz udostępniane zainteresowanym procesem
ceńyfikacji klientom' Personel jednostki certyfikującej postępuje zgodnie z zasadami okreŚlonymi w
Księdze jakościi nie przewiduje się odstępstw od udokumentowanej polityki jakości,z wyjątkiem
merytorycznie uzasadnionych przypadkow, kazdotazowo weryfikowanych przez Dyrektora lnstytutu'
Zgodnie z powyŻszym, Kierownictwo lnstytutu zobowiązuje się do zachowania zgodności z
w-ymaganiaml ńormy PN-EN lso/lEc 17065:2013-03, jak rÓwnieŻ dokumentami PcA.
Kierońnictwo lnstytutu zobowiązuje się do ciągłego doskona|enia skutecznoŚci systemu zauądzania
poprzez realizaĄę polityki jakoŚci i celow dotyczących jakości oraz nadzorowanie skutecznoŚci
syśtemuzarząaźinia póprzez analizę wynikÓw auditÓw, analizy danych, działań korygujących i
za p o b eg aw czy ch o r az p rze g ąd ow zar ządzania
i

-

l

Misją Instytutu jako akredytowanej i notyfikowanej iednostkijest:

-

zapewnieniewysokiejjakoŚci usług;
utrzymanie zaufania zarÓwno Klientow jak i odbiorcÓw tych wyrobÓw i usług;
wykazanie kompetentnoŚci i odpowiedzialności w zakresie wykonywanej działalności;
doskonalen ie system u zarządzania
doskonalenie kwalifikacji personelu
doskonalenie metod i kryteriÓw oceny.
Personel jednostki certyfikującej stale podwyzsza swoje kwalifikacje dzięki uczestniczeniu W
zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach.
Wszystkim naszym Klientom zapewniamy zachowanie poufnoŚci informacji uzyskanych w trakcie
prowadzenia procesów ceĄfikacji i podczas nadzoru nad wydanymi ceffikatami. Zapewniamy
bezstronnoŚÓ prowadzonych działań ceńyfikacyjnych i postępowanie w taki sposob, aby fakt ten by!
zauważony pzez strony zainteresowane. Zapewniamy, Że decyzje dotyczące prowadzonych działań
ceńyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodÓw, w sposob
niezaleŻny, wolny od jakichkolwiek naciskÓw
;

;

Kierownictwo lnstytutu wspiera wszelkie działania podejmowane przez pracownikow Jednostki
Ceńyfikujące1 na-rzecz zapewnienia i poprawy jakościoraz zobowiązuje się do udostępniania
wszystkióń niezbędnych środkow, umozliwiających osiągnięcie celÓw niniejszej politykijakości'
lnstytut Mechaniki Precyzyjnej w pełni rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonej przez siebie
dzijłalnoŚci certyfikacyjnój i przeprowadza analizę Źrodeł potencjalnych konfliktów interesów
stanowiących za g roŻen ie bezstron noŚ ci oraz analizę ryzyka.
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