Deklaracja
Dyrektora lnstytutu Mechaniki Precyzyjnej
Zakład Ceńyfikacji, działający w ramach lnstytutu Mechaniki Precyzyjnejjako Jednostka Ceńyfikująca'
prowadzi usługi ceńyfikacjiwyrobow. DziałalnoŚc Jednostki Ceńyfikującejjest zgodna z wymaganiami

normy PN-EN lso/lEc 17065:2013-03, dokumentami towarzyszącymi oraz systemem zarządzania
opisanym w Księdze JakoŚci i Księdze Procedur ogolnych, jak rÓwniez z polityką Polskiego Centrum
Akredytacji.

Jednostka Ceńyfikująca zapewnia wszystkim klientom powszechny dostęp do świadczonych przez
siebie usług certyfikacyjnych, na równych prawach i na jednakowych zasadach, niezależnie od
wielkoŚci organizacji klienta. Zasady prowadzenia procesu certyfikacji są ustalone i opisane w
dokumentacji systemu zarządzania jednostki oraz udostępniane zainteresowanym procesem
ceńyfikacji klientom. Personel jednostki ceńyfikującej postępuje zgodnie z zasadami okreŚlonymi w
Księdze Jakości i nie przewiduje się odstępstw od udokumentowanej politykijakości.
Zgodnie z powyŻszym, Kierownictwo lnstytutu zobowiązuje się do zachowania zgodności z
wymaganiami normy PN-EN ISO/lEC 17065.2013-03, jak rowniez odpowiednimi dokumentami PCA.
Kierownictwo lnstytutu zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania
poprzez realizację polityki jakości,ustalanie celow dotyczących jakości,analizę wynikow
przeprowadzanych auditow, prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych oraz
przeprowadza n ie przeg ląd Ów zarządzania.
Misją lnstytutu jako akredytowanej i notyfikowanej jednostkijest:

-

zapewnienie wysokiej jakoŚci usług;
utrzymanie zaufania zarówno Klientow Jednostki, jak i odbiorcÓw tych wyrobow,
wykazanie kompetentności i odpowiedzialnoŚci w zakresie wykonywanej działalności,
doskonalenie systemu zarządzaniajakoŚcią,

Personel jednostki certyfikującej stale podwyŻsza swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w
zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach.

Wszystkim naszym Klientom zapewniamy zachowanie poufnościinformacji uzyskanych w trakcie
prowadzenia procesÓw certyfikacji i podczas realizacji nadzoru nad wydanymi certyfikatami.
Zapewniamy bezstronnoŚć prowadzonych działan certyfikacyjnych. Zapewniamy, Że decyzje
dotyczące prowadzonych działań ceńyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie
obiektywnych dowodÓw, w sposÓb niezaleŻny, wolny od jakichkolwiek naciskow'
Kierownictwo lnstytutu wspiera wszelkie działania podejmowane przez pracownikÓw Jednostki
Certyfikującej na rzecz zapewnienia i poprawy jakoŚci oraz zobowiązuje się do udostępniania
wszystkich niezbędnych Środkow' umozliwiających osiągnięcie zakładanych celÓw politykijakoŚci.
lnstytut Mechaniki Precyzyjnej w pełni rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonej przez siebie
dzlałalnoŚci ceńyfikacyjnej i przeprowadza analizę Żrodeł potencjalnych konfliktÓw interesow
stanowiących zagroŻenie bezstronnoŚci oraz ocenę ryzyka zachowania bezstronnoŚci.
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