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1. Informacje o usługach Swiss Cert
Swiss Cert sp. z o.o. realizuje certyfikację systemów zarządzania zgodnych z normą ISO 9001 we
wszystkich obszarach technicznych. Natomiast akredytację Polskiego Centrum Akredytacji posiada
w następujących obszarach (rozszerzanie zakresu akredytacji odbywa się na bieżąco):
LP
Kod IAF Branża
PKD
1
14
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
22
2
17
Metale i metalowe wyroby gotowe
24 bez 24.46
3
17
Metale i metalowe wyroby gotowe
25 bez 25.4, 33.11
4
23
Produkcja gdzie indziej niesklasyfikowana
31
5
23
Produkcja gdzie indziej niesklasyfikowana
32
6
23
Produkcja gdzie indziej niesklasyfikowana
33.13
2. Informacje o OWH
Informacje dotyczące Ogólnych Warunków Handlowych, w tym w szczególności o poufności
informacji i zarządzaniu znakami certyfikacji zawarte są w ogólnodostępnym dokumencie Załącznik
Nr 2 do P.AC.1 – OWH (www.swisscert.pl)
3. Informacje o Polityce Jakości
Polityka Jakości Swiss Cert sp. z o.o. (Zal Nr 1 do KSZ - Polityka jakości) jest dokumentem
udostępnionym publicznie (www.swisscert.pl)
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4. Informacje o Deklaracji Bezstronności
Deklaracja Bezstronności Swiss Cert sp. z o.o. (Zal Nr 4 do KSZ - Deklaracja beztronności) jest
dokumentem udostępnionym publicznie (www.swisscert.pl).
5. Informacje o procesie certyfikacji
Standard usługi certyfikacyjnej.
Wniosek potencjalnego klienta o certyfikację, powinien zawierać (lub zawierać na żądanie Swiss
Cert, o ile takich informacji nie zawiera lub są niekompletne);
•
pożądany zakres certyfikacji,
•
stosownych szczegółów organizacji klienta, wymaganych przez specyficzny program
certyfikacji w tym podaniem jej nazwy z podaniem adresu (adresów) jej fizycznych lokalizacji,
procesów i działań, zasobów ludzkich i technicznych, funkcji, powiązań oraz wszelkich mających
zastosowanie zobowiązań prawnych
•
identyfikacji podzlecanych procesów stosowanych przez organizację, które mogą
oddziaływać na zgodność z wymaganiami
•
norm lub wymagań(np. branżowych), w odniesieniu do których klient wnioskujący ubiega
się o certyfikację
•
informację o korzystaniu z konsultacji w odniesieniu do SZ – jeśli tak, to przez kogo te
konsultacje były prowadzone.
Najwyższe Kierownictwo Swiss Cert przeprowadza przegląd wniosku, badając:
- czy informacje uzyskane od klienta i jego systemu zarządzania są wystarczające do opracowania
programu auditów
- czy wszystkie niejasności w komunikacji z klientem zostały wyjaśnione i zrozumiane przez obie
strony
- czy Swiss Cert dysponuje odpowiednimi do realizacji wniosku zasobami ludzkimi
(kompetencyjnymi, czasowymi)
- czy wzięto pod uwagę zakres certyfikacji klienta, lokalizacje działalności klienta, oraz inne
elementy wpływające na działalność certyfikacyjną (język, warunki bezpieczeństwa, zagrożenia dla
bezstronności, itp.)
Po przeglądzie wniosku kierownictwo Swiss Cert może zdecydować o powołaniu/zatrudnieniu
Eksperta Technicznego.
Klient zostaje poinformowany formalnie o decyzji w odpowiedzi na jego wniosek. Jeśli odpowiedź
jest negatywna, powinna zawierać uzasadnienie.
Wytworzona dokumentacja, korespondencja (Oferta, OWH), itp. trafia do pakietu dokumentacji
certyfikacyjnej.
Wniosek o certyfikację stanowi podstawę do określenia niezbędnych do przeprowadzenia
certyfikacji kompetencji zespołu auditorów. Wymaganie to musi być spełnione w odniesieniu do
zespołu jako całości (nie każdy członek zespołu musi posiadać wszystkie niezbędne kompetencje,
ale ma je posiadać zespół). O ile nie nastąpiło to wcześniej, Gremium wskazuje osobę, która będzie
podejmowała wszelkie decyzje w sprawie certyfikacji przeprowadzanej u danego klienta. Nie może
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być to równocześnie członek zespołu auditorów (i odwrotnie).
Auditor Wiodący opracowuje plan auditu u klienta. Plan zawierać powinien
•
cel auditu (określenie zgodności z przyjętymi kryteriami, ocenę zdolności SZ do
zapewnienia, że organizacja klienta spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów i inne,
określenie skuteczności SZ do zapewnienia ciągłego spełnienia wyspecyfikowanych
•
celów, identyfikację obszarów potencjalnego doskonalenia SZ).
•
zakres auditu (obszar, granice, lokalizacje, procesy, działania)
•
kryteria auditu (wymagania określonych dokumentów normatywnych, zidentyfikowane
procesy i dokumentację klienta)
•
terminy, czas trwania działań auditowych oraz role członków zespołu auditowego.
AW w oparciu o plan przydziela każdemu członkowie zespołu auditorów zakres obowiązków
podczas auditowania.
Należy podać personalia auditorów, a na żądanie bliższe dane o ich kompetencjach w terminie
umożliwiającym klientowi zgłoszenie ew. sprzeciwu, a Swiss Cert dokona zmiany zespołu
auditorów, nie później niż na 2 tygodnie przed datą pierwszych działań auditowych, chyba, że klient
wyrazi pisemną zgodę na skrócenie tego czasu.
Ostateczny plan auditu wraz z ustalonymi celami kryteriami, zakresem auditu (itp.), oraz
wyznaczonymi auditorami jest przekazywany Klientowi przez AW co najmniej na 10 dni przed
rozpoczęciem auditu.
Osoba wskazana przez Kierownictwo opracowuje program auditów u klienta. Program dotyczy
całego cyklu certyfikacyjnego:
•
audit początkowej certyfikacji w dwóch etapach,
•
audit nadzoru w 1 roku,
•
audit nadzoru w 2 roku,
•
audit ponownej certyfikacji w 3 roku, przed upływem okresu obowiązywania udzielonego
certyfikatu.
Program auditów jest zgodny z załącznikiem E normy PN-EN ISO/IEC 17021-1.
Audit początkowej certyfikacji
Audity prowadzone w ramach usługi certyfikacyjnej uwzględniać powinny:
• badania i weryfikowanie struktury, polityk, procesów, procedur, innych dokumentów, w
odniesieniu do SZ
• porównanie, czy odpowiadają one zakresowi
• potwierdzenie, że procesy/procedury będące podstawą zaufania do SZ klienta zostały
ustanowione, wdrożone i są skutecznie utrzymywane
• informowanie klienta o wszelkich stwierdzonych niespójnościach między politykami,
realizowanymi zadaniami a wynikami i obligowanie go do podjęcia stosownych działań
eliminujących te niespójności
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Etap I.
Celem pierwszego etapu auditu jest wstępna ocena dojrzałości systemu do certyfikacji oraz
przygotowania organizacji klienta do drugiego, zasadniczego etapu auditu. Ustalenia z pierwszego etapu
auditu są dokumentowane przez Swiss Cert i informacje są przekazywane klientowi, łącznie
z identyfikacją wszystkich obszarów, gdzie wystąpiły zastrzeżenia, które mogłyby być
zaklasyfikowane jako niezgodności podczas drugiego etapu auditu (jeśli ma to zastosowanie).
Przyjmuje się, że Klient dostarcza zespołowi auditorskiemu dokumentację systemu zarządzania na
2 tygodnie przed terminem I-go etapu auditu.
Ocenie podlegają między innymi: dokumentacja systemu zarządzania, lokalizacja klienta i jej
specyficzne warunki, status klienta w stosunku do kluczowych aspektów systemu zarządzania,
planowanie i realizacja auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania. Wynikiem tej oceny jest
ustalenie czy poziom wdrożenia systemu zarządzania jest odpowiedni dla przeprowadzenia
drugiego etapu auditu.
W etapie I auditu uczestniczą wyznaczeni do niego auditorzy, którzy dokumentują swoją pracę na
formularzu P.AC.1-F.5 Raport z I etapu auditu.
Etap ten składa się z:
a) auditu dokumentacji SZ
b) oceny lokalizacji i warunków mogących wpłynąć na skuteczność i efektywność II etapu (ocena
gotowości do jego przeprowadzenia)
c) przeglądu statusu klienta i zrozumienia przez niego wymagań zastosowanej normy, znaczących w
jej kontekście aspektów działania, procesów, funkcjonowania SZ
d) zebrania informacji dotyczących zakresu SZ, procesów, lokalizacji, aspektów prawnych i innych –
np. aspektów środowiskowych, zidentyfikowanych ryzyk, etc.
e) przeglądu zasobów przewidzianych po stronie klienta do umożliwienia przeprowadzenia II etapu
i uzgodnienia związanych z nim szczegółów
f) zaplanowania II etapu w miarę możliwości/danych dostępnych podczas I etapu
g) zbadania „systemowej” gotowości klienta do przeprowadzenia II etapu – czy są planowane
i realizowane audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania, czy istnieję wymagane polityki,
dokumenty (np. Księga Jakości), czy ustalono i udokumentowano zasady prowadzenia auditów
wewnętrznych, nadzorowania dokumentów stosowanych w organizacji klienta, identyfikowania
i postępowania z niezgodnościami, etc.
Wskazane, by niektóre z ww. punktów, a szczególnie punkty c), d), g) były zrealizowane w lokalizacji
klienta, o ile jest to możliwe i uzasadnione zapewnieniem większej efektywności II etapu
certyfikacji.
Należy bezwzględnie zapisać wszelkie ustalenia, w oparciu o których stwierdzono potencjalną
możliwość uznania niezgodności podczas II etapu i poinformować o tym klienta. Szacowany okres
podjęcia przez klienta w takim przypadku stosownych działań powinien zostać uwzględniony przy
planowania czasu rozpoczęcia II etapu.
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Raport z I-go etapu auditu zawiera decyzję o tym, czy możliwe jest przeprowadzenie etapu II-go
oraz identyfikuje obszary, które mogłyby być zakwalifikowane jako niezgodności podczas drugiego
etapu auditu. Rozwiązanie tych kwestii przez Klienta może mieć wpływ na termin II-go etapu
auditu. Decyzję o możliwości przystąpienia do II etapu podejmuje Auditor Wiodący.
Przyjmuje się, że odstęp czasu pomiędzy dwoma etapami auditu powinien być odpowiedni do
indywidualnej sytuacji Klienta.
Raport z I-go etapu auditu zawiera decyzję o tym, czy możliwe jest przeprowadzenie etapu II.
Celem II-go etapu auditu certyfikacyjnego jest sprawdzenie skuteczności wprowadzonego w
organizacji systemu zarządzania.
Przyjmuje się w szczególności, że warunkami, które muszą być spełnione przed drugim etapem
auditu są:
- stosowanie w organizacji przedstawianego do certyfikacji systemu zarządzania minimum od
trzech miesięcy,
- przeprowadzenie auditu wewnętrznego całego certyfikowanego systemu zarządzania,
przeprowadzenie przeglądu zarządzania.
Audit rozpoczyna się spotkaniem otwierającym, wymagające obecności kierownictwa organizacji
klienta.
Spotkanie prowadzi AW w celu:
•
wyjaśnienia roli uczestników auditu ze strony Swiss Cert,
•
potwierdzenia ustalonego wcześniej zakresu,
•
potwierdzenia wykonalności planu auditu, celów, kryteriów,
•
zidentyfikowania ewentualnych zmian1 po stronie klienta,
•
ustalenie sposobów komunikacji podczas auditu,
•
uzyskanie potwierdzenia od klienta o zapewnieniu z jego strony odpowiednich zasobów,
bezpieczeństwa, stosowania procedur ochronnych,
•
zapewnienia, że zespół auditorów zna i przestrzega zasad dotyczących poufności,
•
wyjaśnienia metod auditu (wywiady z kadrą zarządzającą i pracownikami, przegląd
dokumentów i zapisów oraz poprzez obserwację obszarów systemu i realizowanych procesów),
raportowania, stopniowania ustaleń,
•
potwierdzenia „zamkniętego” statusu działań wynikających z poprzedniego auditu2.
Spotkanie otwierające powinno trwać możliwie krótko i być treściwe, ze świadomością zespołu
auditującego, że jest to zazwyczaj pierwszy dowód dla klienta mogący świadczyć o profesjonalizmie
zespołu i reprezentowanej przez niego jednostki.
Niezwłocznie po zakończeniu spotkania, zespół auditorów przechodzi do dalszych działań
przewidzianych w planie.
Komunikowanie się członków zespołu auditorów wymaga zapewnienia sukcesywnej oceny
postępów i innych uwag, które mogą w porę spowodować wprowadzenie przez AW zmian
1

Jeśli zmiany takie w ocenie AW uniemożliwiają przeprowadzenie auditu, powinien on poinformować o tym
kierownictwo organizacji klienta, a w razie niemożności osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania –
powiadomić niezwłocznie Gremium ds. Certyfikacji w celu uzyskania wytycznych do dalszego działania lub
przerwania auditu.
2
Nie dotyczy auditu początkowej certyfikacji
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związanych z rozdzieleniem pracy między członków zespołu, a a razie konieczności –
poinformowanie klienta np. o stwierdzonym problemie uniemożliwiającym kontynuowanie auditu.
W takich przypadkach, przy braku możliwości określenia sposobu natychmiastowego usunięcia
problemu, a także w przypadku braku dostępności do koniecznych do zbadania dowodów lub
powstania/zagrożenia sytuacją niebezpieczną, AW powiadamia kierownictwo organizacji klienta
i Gremium ds. Certyfikacji, celem podjęcia działań.
Auditorzy zbierają konieczne informacje poprzez odpowiednie dobieranie próbek i ich
weryfikowanie, czy są dostateczne jako dowody z auditu. Informacje takie mogą pochodzić
z rozmów, obserwacji, przeglądu dokumentów. Ustalenia z auditu razem z informacją o
wspierających je dowodach powinny zostać zapisane.
W przypadku stwierdzenia niezgodności – powinna być ona wyjaśniona auditowanemu. Auditor nie
powinien sugerować przyczyn niezgodności ani sposobów jej usunięcia.
Po zakończeniu działań auditowych, zespół auditorów (AW) w porozumieniu z kierownictwem
auditowanej organizacji zapewnia zespołowi auditorów możliwość przeprowadzenia wspólnej
narady bez obecności osób trzecich, podczas której:
•
dokonany zostaje przegląd zgromadzonych ustaleń,
•
uzgadniane są wnioski,
•
określane są konieczne działania poauditowe,
potwierdzona zostaje adekwatność programu/planu auditu (lub zidentyfikowane niezbędne
zmiany), zakresu, czasu (czy przewidziano go za wiele/za mało), kompetencji zespołu auditowego
Zespół auditorów udaje się na spotkanie zamykające kierowane przez AW, który zapewnia też
innym członkom zespołu wypowiedzenia się w ramach przewidzianych podczas narady. Ustalenia z
auditu podsumowujące zgodność lub wyszczególniające niezgodności są zidentyfikowane,
sklasyfikowane.
Celem spotkania jest:
•
zaprezentowanie wniosków oraz rekomendacji w odniesieniu do certyfikacji
•
omówienie niezgodności i możliwości doskonalenia SZ
•
omówienie procesu Swiss Cert dotyczącego z postępowaniem z niezgodnościami u klienta
•
uzyskanie ram czasowych do wdrożenia i zamknięcia działań niezbędnych do usunięcia
niezgodności
•
omówienie działań poauditowych, jakie są podejmowane przez Swiss Cert
•
poinformowanie klienta o zasadach składania i rozpatrywania skarg i odwołań
Stwierdzone i udokumentowane niezgodności wymagają sformułowania przez Klienta planu
działań korekcyjnych dla ich usunięcia. Plan wymaga akceptacji AW. Skuteczność działań
proponowanych przez Klienta jest weryfikowana podczas dodatkowego auditu lub na podstawie
dostarczonych, w ciągu maksimum 30, 90 lub 180 dni3, dokumentów potwierdzających usunięcie
niezgodności lub też na kolejnym audicie nadzoru. Decyzja o wyborze sposobu weryfikacji działań
korekcyjnych należy do AW.
3

Liczba dni jest uzależniona od wykrytej niezgodności (mała 30, 90 lub 180 dni, duża 30 dni) i decyzję w tej kwestii
podejmuje AW. Zgodnie z formularzem P.AC.F.2- Raport z auditu.
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Ustalenia z auditu, które nie są niezgodnościami AW nie powinien zapisywać jako możliwość
doskonalenia.
W przypadku gdy Swiss Cert nie może zweryfikować wdrożenia korekcji i działań korygujących
dotyczących jakiejkolwiek dużej niezgodności w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia II etapu, to
Swiss Cert przeprowadza ponowny audit II etapu przed udzieleniem rekomendacji dotyczącej
certyfikacji.
Wszelkie nierozwiązane problemy powstałe na linii klient – Swiss Cert powinny zostać
udokumentowane, a dokument dołączony do dokumentacji auditowej.
Przerwanie auditu4 należy traktować jako decyzję ostateczną, wymagającą natychmiastowej decyzji
Gremium po otrzymaniu informacji o takim zagrożeniu od AW już podczas realizowanego auditu.
Jeśli z przyczyn technicznych kontakt AW z Gremium jest niemożliwy, może on samodzielnie podjąć
taką decyzję, w oparciu o oszacowanie sytuacji bazujące na jego zdrowym rozsądku i
doświadczeniu, jeśli ma przekonanie graniczące z pewnością, że sytuacja ta nie może być
potraktowana tylko jako niezgodność:
- dalsze prowadzenie auditu jest nieuzasadnione, gdyż nie będzie w żaden sposób możliwe
zrealizowanie jego celu
- klient ukrył celowo lub z innego powodu istotny element funkcjonowania organizacji/procesu
- nastąpiły obiektywne przeszkody – wydarzenia losowe niezależne od kogokolwiek, np. pożar,
wypadek, etc.
Dalsze postępowanie w takiej sytuacji określa Gremium w porozumieniu z klientem i/lub za jego
wiedzą.
W celu podjęcia decyzji w sprawie certyfikacji AW przekazuje Gremium ds. Certyfikacji Raport z
auditu zawierający między innymi informacje dot. potwierdzenia/lub nie że cele auditu zostały
osiągnięte, potwierdzenie informacji dostarczonych do Swiss Cert wykorzystanych w przeglądzie
wniosku o certyfikację, rekomendacje, czy udzielić certyfikacji, czy nie – łącznie ze wszystkimi
warunkami i spostrzeżeniami. Natomiast komentarze do niezgodności i stosowane, podjęte przez
klienta działania korekcyjne lub korygujące powinny być zapisane na P.AC.1-F.4 Karta niezgodności
nr….
AW opracowuje raport z auditu do 7 dni od ukończenia auditu, wraz z Listą kontrolną do auditu
Nr… (F.6 do P.AC.1) i przekazuje go do Swiss Cert. Gremium zatwierdza raport (w ciągu 5 dni), lub
zwraca go do uzupełnienia w trybie pilnym, jeśli dokument wykazuje braki formalne. Raport z
auditu powinien być traktowana jako własność Swiss Cert.
Dokument powinien:
- zawierać jednoznaczne, rzetelne, dokładne i zwięzłe zapisy
- przywoływać ustalenia merytoryczne i organizacyjne z planu auditu
- zawierać informacje o kwestiach nierozwiązanych podczas auditu, ale nie będące przeszkodą w
jego przeprowadzeniu i rekomendacji.
AW ma obowiązek wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu – Raport z auditu P.AC.1- F.2)
4

Punkt dotyczy również auditu nadzoru i auditu ponownej certyfikacji
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uzasadniając ewentualne odchylania.
Jeśli podczas auditu stwierdzono niezgodności, wystawiona Karta niezgodności (P.AC.1-F.4)
powinna zawierać zobowiązanie klienta do powiadomienia Swiss Cert o ustalonych przyczynach
niezgodności i podjętych/zaplanowanych działaniach celem ich usunięcia z deklaracją czasu ich
przeprowadzenia. Uzyskane dowody potwierdzające usunięcie niezgodności powinny być zapisane.
AW monitoruje powyższe działania, ocenia ich akceptowalność, weryfikuje skuteczność.
Weryfikacja skuteczności korekcji i działań korygujących może być prowadzona przez AW na
podstawie przeglądu udokumentowanej informacji dostarczonej przez Klienta lub, jeśli to
konieczne, przez weryfikację na miejscu – o ile to niezbędne. Swiss Cert może takie działania
zaplanować w lokalizacji klienta na zasadzie auditu dodatkowego. Klient jest informowany o
wszelkich decyzjach Gremium w tym zakresie, w tym o dodatkowych auditach.
Klasyfikacja niezgodności i innych oraz potencjalnych konsekwencji ich stwierdzenia.
nazwa

opis
niezgodność mała (termin wykonania działania
to: 30, 90 lub 180 dni)- odosobniony,
udowodniony przypadek niespełnienia
wymagania, nie wpływa na zdolność systemu
zarządzania do osiągnięcia zamierzonych
wyników.

niezgodność

niezgodność
duża
(krytyczna)
(termin
wykonania działania to: 30 dni)- wada całego
systemu,
niezgodność
systematyczna
ewentualnie znacząca liczba niezgodności z
wymaganiami systemu zarządzania jakością,
nadzór nad procesem jest nieskuteczny,
wyroby/usługi nie spełniają wyspecyfikowanego
wymagania,
wpływa na zdolność systemu
zarządzania do osiągnięcia zamierzonych
wyników.

konsekwencje

negatywna rekomendacja pod
warunkiem nie usunięcia ich wg
zaleceń z pkt. 2.4.9;
powyżej 2 niezgodności dużych
(krytycznych) konieczny ponowny
audit tego samego rodzaju

spostrzeżenie

Obserwacje wskazujące obszary w których może
wystąpić niezgodność

nie wpływa na rekomendację;
nieusunięcie problemu stwierdzone
podczas kolejnego auditu skutkuje
stwierdzeniem niezgodności.

możliwość doskonalenia

Obserwacje odnoszące się do słabszych stron SZ
dające możliwość doskonalenia SZ

brak
podczas kolejnego auditu auditor
może przyjrzeć się działaniom w tym
temacie

Decyzję dotyczącą certyfikacji Swiss Cert przekazuje klientowi po zatwierdzeniu przez Gremium ds.
Certyfikacji, w formie certyfikatu rejestrowanego w dokumentacji certyfikacyjnej. Udziału w
procesie decyzyjnym i zatwierdzenia nie mogą brać osoby, które uczestniczyły w audicie u klienta.
Przed podjęciem decyzji konieczne jest uwzględnienie:
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- kompletności dostarczonych informacji w odniesieniu do wymagań certyfikacyjnych
- potwierdzenia (gdzie ma to zastosowanie) skutecznego przeprowadzenia działań przez klienta
zmierzających do usunięcia niezgodności istotnych dla prawidłowego działania SZ lub przeglądu i
akceptacji działań planowanych w odniesieniu do innych niezgodności i spostrzeżeń.
Jeżeli te warunki zostały spełnione to następuje przyznanie certyfikatu przez Gremium Swiss Cert
lub upoważnioną przez niego osobę, na wniosek AW, po zakończeniu auditu z pozytywnym
wynikiem. Jeżeli umowa o certyfikację i prawo użytkowania znaku Swiss Cert jest podpisana i
należność za usługę certyfikacyjną uregulowana, to certyfikaty oraz sprawozdanie z auditu są
przekazywane Klientowi.
Okres ważności certyfikatu wynosi trzy lata, pod warunkiem, że w każdym roku okresu ważności
przeprowadzony zostanie u Klienta przynajmniej jeden audit nadzoru.
Swiss Cert powinna utrzymywać certyfikację na podstawie wykazania, że klient stale spełnia
wymagania normy dotyczącej systemu zarządzania. Swiss Cert może utrzymywać certyfikację na
podstawie pozytywnego wniosku AW bez późniejszego niezależnego przeglądu i decyzji, pod
warunkiem że:
a) w przypadku jakiejkolwiek dużej niezgodności lub innej sytuacji, która mogłaby prowadzić
do zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji AW zawiadamia Swiss Cert o konieczności
zainicjowania przeglądu przez Gremium ds. Certyfikacji w celu stwierdzenia, czy można
utrzymać certyfikację
b) Gremium ds. Certyfikacji monitoruje działania Swiss Cert w nadzorze, w tym raporty AW w
celu potwierdzenia skuteczności działań certyfikacyjnych.
Audity nadzoru
Audity nadzoru są auditami na miejscu, ale niekoniecznie są auditami całego systemu oraz
powinny być planowane łącznie z inną działalnością w nadzorze, tak aby Swiss Cert utrzymywała
zaufanie, ze certyfikowany system zarządzania klienta nadal spełnia wymagania w okresie między
auditami ponownej certyfikacji. Każdy nadzór powinien obejmować:
- audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania,
- przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas
poprzedniego auditu,
- postępowanie ze skargami/reklamacjami,
- skuteczności systemu zarządzania pod względem osiągania celów przez certyfikowanego klienta i
zamierzonych wyników systemu zarządzania,
- rozwój planowanych działań mających na celu ciągłe doskonalenie,
- ciągły nadzór operacyjny,
- przegląd wszystkich zmian,
- stosowania znaków Swiss Cert i/lub wszelkiego powoływania się na certyfikację.
Data corocznego auditu nadzoru nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od daty referencyjnej
tzn. od daty decyzji o certyfikacji (dla 1 -go auditu nadzoru) i plus 24 miesiące (dla 2-go auditu
nadzoru). Audit nadzoru nie może być wykonany wcześniej niż trzy miesiące przed datą
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referencyjną. Jeżeli audit nadzoru nie został wykonany do daty referencyjnej to po tym terminie
certyfikat zostaje zawieszony lub wycofany.
W ciągu kolejnych trzech miesięcy można wycofać zawieszenie certyfikatu przeprowadzając audit
nadzoru, którego czas trwania może zostać powiększony. Decyzję o czasie trwania tego auditu
podejmuje Kierownictwo Swiss Cert. Jeżeli taki audit nie zostanie wykonany certyfikat zostaje
cofnięty.
Każdy audit nadzoru łącznie z korekcjami dotyczącymi stwierdzonych niezgodności oraz
zwolnieniem procesu w Swiss Cert musi być zakończony nie później niż trzy miesiące po dacie
referencyjnej.
W ramach każdego auditu nadzoru oceniane są zawsze kluczowe elementy SZ, auditorzy badają
obszary: auditów wewnętrznych i przeglądów systemu, działań korygujących i zapobiegawczych,
postępowania z reklamacjami, skuteczności systemu, wykorzystania certyfikatu i logo Swiss Cert.
Wymagane jest, aby w organizacji przed każdym auditem nadzoru przeprowadzony został
kompletny audit wewnętrzny oraz przegląd zarządzania.
W przypadku stwierdzenia niezgodności dużej/krytycznej procedura jest taka sama jak przy
audicie certyfikacyjnym. W przypadku bardzo poważnych niezgodności krytycznych certyfikat
może być wycofany, a decyzja w tej kwestii jest podejmowana przez Gremium ds. Ceryfikacji. W
przypadku
małych
niezgodności,
określane
są
działania
korygujące
i
ich
skuteczność weryfikowana jest na następnym audicie. Po audicie kontrolnym Klient otrzymuje
raport z nadzoru w terminie do 15 dni.
Audit recertyfikacyjny (ponownej certyfikacji)
Celem auditu ponownej certyfikacji jest potwierdzenie stałej zgodności i skuteczności systemu
zarządzania jako całości oraz stałej odpowiedniości i przydatności do zakresu certyfikacji. W celu
oceny stałego spełnienia wszystkich wymagań wdrożonej normy systemu zarządzania Swiss Cert
prowadzi audit ponownej certyfikacji, przed końcem daty ważności certyfikacji. Działania
dotyczące ponownej certyfikacji obejmują przegląd raportów z poprzednich auditów nadzoru, oraz
obejmują wyniki funkcjonowania systemu zarządzania w ostatnim cyklu certyfikacji.
Swiss Cert podejmuje decyzje w sprawie przedłużenia certyfikacji na podstawie wyników auditu
ponownej certyfikacji, jak również wyników przeglądu systemu w okresie certyfikacji oraz skarg
otrzymanych od zainteresowanych stron. Po 3 latach, licząc do daty auditu certyfikacyjnego lub
recertyfikacyjnego a także po upływie każdych kolejnych 3 lat, należy w organizacji przeprowadzić
audit recertyfikacyjny. Audit recertyfikacyjny łącznie z działaniami korekcyjnymi dotyczącymi
stwierdzonych niezgodności oraz zwolnieniem procesu w Swiss Cert musi być zakończony przed
upływem daty ważności certyfikatu. Audit recertyfikacyjny poprzedzony jest nową ofertą.
Metodologia auditu recertyfikacyjnego jest zgodna z metodologią II etapu auditu certyfikacyjnego.
Audit poprzedzony jest oceną dokumentacji systemu zarządzania. Audit recertyfikacyjny jest z
reguły jednoetapowy.
Kierownictwo Swiss Cert może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia auditu w dwóch
etapach (np. przy znaczących zmianach w auditowanej organizacji lub jej systemie zarządzania,
albo związanych z kontekstem systemu zarządzania w organizacji). Po pozytywnym wyniku auditu i
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pozytywnej opinii Gremium ds. Certyfikacji
certyfikacie .

- Swiss Cert informuje klienta o podtrzymanym

Jeśli działania dotyczące ponownej certyfikacji zostaną zakończone z wynikiem pozytywnym,
to przed upływem daty ważności aktualnej certyfikacji data ważności nowej certyfikacji może być
określona na podstawie daty ważności aktualnej certyfikacji. Data wydania nowego certyfikatu
powinna być datą podjęcia decyzji w sprawie ponownej certyfikacji lub datą późniejszą.
Jeśli Swiss Cert nie zakończy auditu ponownej certyfikacji lub nie jest w stanie zweryfikować
wdrożenia korekcji i działań korygujących dotyczących jakiejkolwiek dużej niezgodności przed
upływem daty ważności aktualnej certyfikacji, wtedy ponowna certyfikacja nie powinna być
rekomendowana i ważność certyfikacji nie powinna być przedłużona. Klient powinien być
poinformowany i powinny być mu wyjaśnione konsekwencje.
Po wygaśnięciu certyfikacji Swiss Cert może wznowić certyfikację w ciągu sześciu miesięcy, pod
warunkiem zakończenia niewykonanych działań dotyczących ponownej certyfikacji, w przeciwnym
razie należy przeprowadzić co najmniej drugi etap. Data wejścia w życie decyzji wskazana na
certyfikacie powinna być datą podjęcia decyzji w sprawie ponownej certyfikacji, lub datą po
podjęciu tej decyzji, a data ważności certyfikacji powinna być określona na podstawie
wcześniejszego cyklu certyfikacji.
Audity specjalne (Audit rozszerzający/ograniczający)
Na wniosek Klienta dotyczący rozszerzenia zakresu udzielonej certyfikacji Swiss Cert przeprowadza
tzw. audit rozszerzający. Zakres oceny dokumentacji i auditu jest odpowiedni do proponowanego
rozszerzenia zakresu.
Swiss Cert może ograniczyć zakres certyfikacji w celu wykluczenia tych części, które nie spełniają
wymagań. Decyzja Gremium ds. Certyfikacji o ograniczeniu, może zapaść po audicie nadzoru lub
dodatkowym audicie (ograniczającym).
Audit rozszerzający/ograniczający może być powiązany z auditem nadzoru. Postępowanie po
audicie przebiega odpowiednio, jak po audicie certyfikacyjnym.
Audity z krótkim terminem powiadamiania
W szczególnych, uzasadnionych przypadkach (np. w wyniku skarg klientów certyfikowanej
organizacji na jej system zarządzania, zawieszenia certyfikatu), może być konieczne
przeprowadzenie dodatkowego auditu. Stwierdzenie jego konieczności zależy od oceny
Kierownictwa Swiss Cert, oraz decyzji Gremium ds. Certyfikacji, który każdorazowo jest
zobowiązany do przesłania zleceniodawcy informacji o powodzie auditu, związanych z auditem
kosztach i o jego terminie. Audit z krótkim terminem powiadamiania należy przeprowadzić w
terminie 7 dni od zawiadomienia Klienta przez Swiss Cert o konieczności przeprowadzenia takiego
auditu. Po takim audicie Klient otrzymuje raport z auditu w terminie do 15 dni.
Certyfikacja grupowa
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Certyfikacje grupowe stosowane są w organizacjach posiadających jednostki organizacyjne o
zróżnicowanej lokalizacji, jednak o podobnych procesach wytwórczych lub w przypadku organizacji
macierzystej z oddziałami, które są wyłącznie jej filiami. Dla certyfikacji grupowej następuje wybór
placówek, w których muszą być przeprowadzane audity certyfikacyjne i audity nadzoru.
Certyfikacja grupowa jest możliwa, jeżeli spełnione są następujące warunki:
•

•

•

organizacja posiada centralę, gdzie planuje się, nadzoruje i zarządza pewnymi działaniami oraz
sieć jednostek lokalnych lub filii (oddziałów), w których te działania są w całości lub częściowo
prowadzone,
wszystkie oddziały są prawnie lub kontraktowo powiązane z centralą i objęte są wspólnym
systemem zarządzania ustanowionym i nadzorowanym przez centralę (w centrali
przedstawiciel kierownictwa nadzorujący SZ w centrali i w oddziałach, przegląd kierownictwa
w centrali obejmujący ocenę SZ w całej organizacji),
wyroby/usługi dostarczane przez wszystkie oddziały są „w zasadzie" tego samego rodzaju,
wytwarzane „w zasadzie" tymi samymi metodami, według tych samych procedur.

Certyfikacja grupowa firm z wieloma miejscami produkcyjnymi
Ww przypadku dodatkowo sprawdzane są raporty z auditów wewnętrznych z wszystkich miejsc
jak również zalecenia działań korygujących i ich wdrożenie są oceniane podczas przeglądu
gotowości (etap I) oraz etapu II.
Certyfikacja grupowa firmy matki i jej oddziałów
Dodatkowo auditorzy Swiss Cert, podczas przeglądu gotowości (etap I) i etapu II sprawdzają zapisy
i mierniki badane w kompletnym audicie wewnętrznym (wszystkie elementy systemu zarządzania
muszą być przeauditowane). Na 1. audicie kontrolnym muszą być dostępne wyniki auditów
wewnętrznych z wszystkich oddziałów.
Przenoszenie akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania
Przeniesienie certyfikacji definiuje się jako uznanie istniejącej i ważnej certyfikacji systemu
zarządzania, udzielonej przez jedną akredytowaną jednostkę certyfikującą (określaną dalej jako
„wydająca jednostka certyfikującą”), przez inną akredytowaną jednostkę certyfikującą (określaną
dalej jako „akceptująca jednostka certyfikująca”), w celu udzielenia własnej certyfikacji. W celu
utrzymania spójności akredytowanej certyfikacji systemu zarządzania, wydanej przez jedną
jednostkę certyfikującą, która jest następnie przenoszona do Swiss Cert - Swiss Cert postępuje
zgodnie z wymaganiami IAF MD 02 - dotyczącymi przenoszenia akredytowanej certyfikacji
systemów zarządzania.
Swiss Cert uznaje certyfikaty wydane przez inne jednostki certyfikujące akredytowane przez
sygnatariusza IAF. Klienci, których certyfikacje nie są objęte taką akredytacją, traktowani są jak
nowi klienci. Kierownictwo Swiss Cert przeprowadza przegląd certyfikacji potencjalnego klienta.
Obejmuje on przegląd dokumentacji związanej z procesem certyfikacji oraz zazwyczaj wizytę u
potencjalnego klienta. Z wizyty sporządzane są zapisy jak z I etapu certyfikacji. Powody
nieprzeprowadzenia wizyty powinny być w pełni uzasadnione. i udokumentowane oraz wizyta
powinna być przeprowadzona w przypadku braku kontaktu z wydającą jednostką certyfikującą. W
przypadku pozytywnej decyzji (AW i Gremium ds. Certyfikacji) o przeniesieniu certyfikacji Klient
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zobowiązany jest dołączyć do oferty dodatkowo kopię aktualnie posiadanego certyfikatu oraz
kopię raportów z ostatniego cyklu procesu certyfikacji (audit certyfikacyjnego lub
recertyfikacyjnego oraz z kolejnych auditów w nadzorze).
Jeżeli nie są dostępne raporty z ostatniego auditu certyfikacyjnego lub ponownej oceny, lub z
kolejnych auditów w nadzorze, lub jeżeli audit w nadzorze jest zaległy, wówczas Klient jest
traktowany jak nowy klient. W przypadku przyjęcia Klienta certyfikowanego przez inną
akredytowaną jednostkę certyfikującą, na etapie nadzoru Klient zobowiązany jest dostarczyć
dodatkowo pisemną informację o dokładnym terminie ostatniego auditu certyfikacyjnego lub
recertyfikacyjnego, w wyniku którego otrzymał aktualnie posiadany certyfikat systemu zarządzania.
Jeśli przeniesienie certyfikacji odbywa się na etapie II-go auditu nadzoru wówczas Klient
zobowiązany jest dostarczyć informację o przeauditowanych na poprzednim audicie punktach
normy (zawarte w planie lub raporcie z auditu). Przeniesienie jest możliwe wyłącznie pod
warunkiem dochowania obowiązujących terminów wymaganych w procesie certyfikacji.
Certyfikacja, o której wiadomo, że jest zawieszona lub zagrożona zawieszeniem nie podlega
przeniesieniu.
W przypadkach w których Swiss Cert bierze pod uwagę certyfikację już udzieloną klientowi oraz
audity przeprowadzone przez inną jednostkę certyfikującą, Swiss Cert pozyskuje i przechowuje
dokumentację z przeprowadzonych działań – taką jak: raporty, dokumentację dot. działań
korygujących do każdej niezgodności. Na podstawie tych danych Swiss Cert uzasadnia i zapisuje
wszelkie zmiany w istniejącym programie auditów i śledzi wdrożone działania korygujące dot.
wcześniejszych niezgodności.
Działania przed podjęciem decyzji
Certyfikat wydawany jest po decyzji Gremium ds. Certyfikacji, która poprzedzona jest przeglądem:
- informacji dostarczonej przez AW która jest wystarczająca w odniesieniu do wymagań
certyfikacyjnych i zakresu certyfikacji,
- tego że dla każdej dużej niezgodności, przeprowadzono przegląd, zaakceptowano i
zweryfikowano korekcje i działania korygujące,
- tego że dla każdej małej niezgodności przeprowadzono przegląd, zaakceptowano plan Klienta
Swiss Cert dotyczący korekcji i działania korygującego.
co skutkuje decyzją o udzieleniu certyfikacji, rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji,
przedłużeniu, zawieszeniu, lub wznowieniu, albo cofnięciu certyfikatu.
Wydanie certyfikatu
Certyfikat jest wydawany jeżeli została podpisana umowa (OWH) na certyfikację i prawo
stosowania znaku Swiss Cert, certyfikaty (w kilku językach, jeśli ma to zastosowanie) są przekazywane
klientowi.
Certyfikat jest wydawany tylko wówczas, gdy:
- informacja dostarczona przez AW była wystarczająca w odniesieniu do wymagań certyfikacyjnych
i zakresu certyfikacji,
- dla każdej dużej niezgodności, przeprowadzono przegląd, zaakceptowano i zweryfikowano
korekcje i działania korygujące,
- dla każdej małej niezgodności przeprowadzono przegląd, zaakceptowano plan Klienta Swiss Cert
dotyczący korekcji i działania korygującego.
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Certyfikaty Swiss Cert są ważne przez 3 lata pod warunkiem przeprowadzania rocznych auditów
kontrolnych w danej organizacji. Informacja o wydaniu lub wycofaniu certyfikatu może być
przekazana na życzenie.
Dane znajdujące się na certyfikacie to:
- nazwa jednostki certyfikującej, wraz z logo,
- potwierdzenie spełnienia zgodności z wymaganiami normy ISO 9001, wraz z numerem raportu,
- zakres certyfikacji,
- certyfikowana siedziba (wraz z ewentualnym logotypem),
-data ważności certyfikatu,
- numer rejestracyjny certyfikatu,
- podpis przedstawiciela Gremium wydającego decyzję dot. certyfikatu, wraz z datą jego wydania.
Zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji Swiss Cert (po uzyskaniu decyzji
Gremium ds. Certyfikacji) może zawiesić certyfikację w następujących przypadkach:
- certyfikowany system zarządzania klienta stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań
certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania,
- klient certyfikowany nie pozwala na przeprowadzanie auditów nadzoru lub auditów ponownej
certyfikacji z wymaganą częstością, lub
- klient certyfikowany dobrowolnie poprosił o zawieszenie.
- wynik auditów nadzoru (zgodnie z pkt.2.5) nie uzasadnia dalszego utrzymania certyfikatu
(stwierdzone niezgodności nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie)
- gdy Klient nie poddał się auditowi dodatkowemu, który był wymagany lub gdy wynik tego auditu
jest negatywny
- stwierdzone przypadki niewłaściwego używania certyfikatu lub znaku Swiss Cert,
- nie są uiszczane opłaty w ustalonym przez Swiss Cert okresie,
- zostało wszczęte postępowanie prawne w sprawie bankructwa Klienta w odniesieniu do
jego aktywów lub wszczęcie takiego postępowania zostało zaniechane ze względu na brak
aktywów,
- certyfikacja lub utrzymanie certyfikatu jest w sprzeczności z prawem administracyjnym lub
wyrokiem sądowym.
- Klient bezzwłocznie nie powiadomił Swiss Cert o zmianach w uwarunkowaniach jego zakładów
mających wpływ na certyfikację, lub o wszelkich zamierzeniach dotyczących takich zmian, W takim
przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać używania certyfikatu/znaku
w jakichkolwiek celach do czasu ustania stanu zawieszenia.
- Klient w żaden sposób nie może powoływać się na certyfikat lub stosować znaku certyfikacji
w okresie jego zawieszenia.
W zawieszeniu, certyfikacja systemu zarządzania klienta jest czasowo nieważna.
Swiss Cert (po decyzji Gremium ds. Certyfikacji) może zawiesić certyfikat (max. na 6 miesiecy5) o
czym powiadamia Klienta na piśmie wraz z powodami (warunkami) jego zawieszenia.
Swiss Cert egzekwuje (poprzez ustalenia) zapewnienia od klienta, że w przypadku zawieszenia
klient powstrzyma się od dalszego promowania swojej certyfikacji.
5

O okresie zawieszenia certyfikatu decyduje Swiss Cert po analizie danego przypadku
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W takim przypadku Swiss Cert udostępnia status zawieszenia certyfikacji (KSZ pkt.5), oraz
podejmuje wszelkie inne środki, jakie uzna za właściwe. Nierozwiązanie kwestii, które
spowodowały zawieszenie, skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem zakresu certyfikacji.
Swiss Cert może ograniczyć zakres certyfikacji klienta w celu wykluczenia tych części, które nie
spełniają wymagań, kiedy klient stale lub w poważnym stopniu nie spełnia wymagań
certyfikacyjnych dla tych części zakresu certyfikacji.
Stan zawieszenia, lub ograniczenia certyfikacji kończy się przywróceniem prawa do używania
certyfikatu po spełnieniu przez Klienta określonych warunków tj. po upływie okresu zawieszenia
certyfikatu Klient zobowiązany jest poddać się auditowi z krótkim terminem powiadamiania,
przeprowadzonemu przez Swiss Cert, mającemu na celu sprawdzenie, czy przyczyny zawieszenia
certyfikatu ustały i czy Klient może ponownie używać certyfikatu. Decyzja w sprawie zakończenia
stanu zawieszenia podejmowana przez Gremium ds. Certyfikacji, po pozytywnym wyniku auditu i
rekomendacji AW.
Nierozwiązanie kwestii, które spowodowały zawieszenie, skutkuje cofnięciem lub ograniczeniem
zakresu certyfikacji – decyzję w tej kwestii podejmuje Gremium ds. Certyfikacji.
W przypadku odmowy poddania się auditowi z krótkim terminem powiadamia (dot. zawieszenia
certyfikatu) lub w przypadku, gdy przeprowadzony audit nie zakończył się wynikiem pozytywnym
Swiss Cert (po decyzji Gremium ds. Certyfikacji) cofa wydany certyfikat. Wszystkie inne
nierozwiązanie, w ustalonym przez Swiss Cert czasie, przez Klienta kwestie, które spowodowały
zawieszenie certyfikatu powodują również jego cofnięcie.
O cofnięciu certyfikatu Swiss Cert powiadamia Klienta na piśmie. Cofnięcie certyfikatu jest trwałym
wygaśnięciem prawa do używania certyfikatu/ znaku. W sytuacji, gdy certyfikat zostanie cofnięty,
Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić oryginał certyfikatu, wycofać i zniszczyć posiadane
kopie oraz zaprzestać używania certyfikatu/znaku w jakichkolwiek celach.
Logo i znaki
Swiss Cert przekazuje certyfikowanym klientom znak (znaki) do stosowania których certyfikowany
klient jest upoważniony. Znak zawiera podane w maksymalnym, ale zrozumiałym skrócie
informacje dotyczące numeru i jakiej dotyczyła certyfikacja oraz wskazujące w sposób nie budzący
wątpliwości, że proces certyfikacji przeprowadził Swiss Cert.
Certyfikowani klienci są zobowiązani do przestrzegania przy wykorzystywaniu dostarczonego im
znaku następujących zasad:
 zakazane jest wykorzystywanie znaku na wyrobie lub opakowaniu wyrobu ,
 zakazane jest wykorzystywanie znaku na:
- sprawozdaniach z badań laboratoryjnych
- świadectwach wzorcowania
- sprawozdaniach z inspekcji i innych, które można uznać za wyrób sam w sobie,
 zakazane jest dalsze stosowanie znaku, jeśli certyfikacja została zawieszona lub cofnięta,
 zakazane jest sugerowanie w jakikolwiek sposób, że znak dotyczy obszarów funkcjonowania
organizacji, które nie wchodziły w zakres procesu certyfikacji,
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 powyższe zasady dotyczą również publikacji (klasycznych, internetowych) i wypowiedzi
klienta w mediach.
Za zasadę ogólną przyjmuje się, że certyfikacja i dowodzący jej przeprowadzenia znak dotyczą
potwierdzenia zgodności z wymaganiami systemu zarządzania wdrożonego przez klienta, a nie
zgodności z wymaganiami samego wytwarzanego wyrobu, nawet, gdy obie sytuacje są tożsame.
W przypadku naruszenia zasad opisanych powyżej, Swiss Cert może żądać od klienta
przeprowadzenia natychmiastowych działań korygujących (lub korekcji),a także zawiesić lub cofnąć
certyfikację z jednoczesnym opublikowaniem na swojej stronie internetowej (ewentualnie również
innych wydawnictwach) informacji o naruszeniu praw.
6. Odwołania i skargi
Swiss Cert jest zobowiązany do przyjmowania i rozpatrywania odwołań, lub skarg na własną
działalność oraz na działalność certyfikowanych przez nią klientów.
Klientowi przysługuje w stosunku do decyzji Kierownictwa Swiss Cert prawo odwołania (do 14
dni), a decyzja w sprawie odwołania nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko
składającemu odwołanie. Swiss Cert potwierdza przyjęcie odwołania, oraz dostarcza składającemu
odwołanie sprawozdania z przebiegu jego rozpatrywania oraz rezultat (w tym zapewnianie, że są
podjęto wszelkie stosowne korekcje i działania korygujące). Po zebraniu i zweryfikowaniu
wszystkich informacji niezbędnych do walidacji odwołań są one rozpatrywane przez kierownictwo
oraz Gremium ds. Certyfikacji, a w razie potrzeby również przez Prezydium ds. Etyki. W procesie
decyzyjnym dot. odwołania nie bierze udziału osoba zaangażowana w sprawę będącą
przedmiotem odwołania. Swiss Cert zapisuje wszystkie odwołania, w tym działania podejmowane
w celu ich rozwiązania zgodnie z procedurą P. NN.1 – Nadzorowanie niezgodności. Po zakończeniu
procesu rozpatrywania odwołania Swiss Cert informuje (w terminie 30 dni) składającemu
powiadomienie i zakończeniu tego procesu, wraz z podjętą decyzją dot. odwołania. Jeżeli Klient nie
jest usatysfakcjonowany sposobem załatwienia odwołania, właściwym do rozpatrzenia sporu jest
sąd powszechny, zgodnie z częścią I pkt.12. OWH.
Po przyjęciu skargi Swiss Cert potwierdza, czy skarga dotyczy działalności certyfikacyjnej, za którą
jest odpowiedzialna i, jeśli tak jest, powinna ją rozpatrzyć.
Jeżeli skarga dotyczy certyfikowanego klienta, to wtedy podczas rozpatrywania skargi uwzględnia
skuteczność certyfikowanego systemu zarządzania. W stosownym czasie Swiss Cert informuje
klienta – że wpłynęła na niego skarga, zachowując zasadę poufności w odniesieniu do
składającego skargę i przedmiotu skargi. Swiss Cert rozstrzyga razem z klientem i składającym
skargę, czy (a jeśli tak jest, to w jakim stopniu) przedmiot skargi i jej rozwiązanie powinny być
podane do publicznej wiadomości.
Swiss Cert potwierdza przyjęcie skargi, oraz dostarcza składającemu skargę sprawozdania z
przebiegu jego rozpatrywania oraz rezultat w terminie 14 dni. W przypadku gdy wyjaśnienie
sprawy wymaga dłuższego okresu czasu, Swiss Cert informuje Klienta o terminie rozpatrzenia
skargi (w tym zapewnianie, że są podjęto wszelkie stosowne korekcje i działania korygujące). Po
zebraniu i zweryfikowaniu wszystkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia skargi jest ona
rozpatrywane przez Kierownictwo oraz Gremium ds. Certyfikacji, a w razie potrzeby również przez
Prezydium ds. Etyki. W procesie decyzyjnym dot. skargi nie bierze udziału osoba zaangażowana w
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sprawę będącą przedmiotem skargi. Swiss Cert zapisuje wszystkie skargi, w tym działania
podejmowane w celu ich rozwiązania zgodnie z procedurą P. NN.1 – Nadzorowanie niezgodności.
Po zakończeniu procesu rozpatrywania skargi Swiss Cert informuje składającego powiadomienie i
zakończeniu tego procesu, wraz z podjętą decyzją dot. stopnia rozwiązania skargi. Opis procesu
postępowania z odwołaniami i skargami Swiss Cert udostępnia dla zainteresowanych stron.
Adres kontaktowy do wysyłki skarg:
Swiss Cert sp. z o.o.
Ul. Malborska 65
30-646 Kraków
Adres e-mailowy do wysyłki skarg:
kontakt@swisscert.pl
7. Działania w nadzorze
Swiss Cert regularnie monitoruje reprezentatywne obszary i funkcje objęte zakresem systemu
zarządzania klienta, oraz wszelkie wprowadzone zmiany w jego systemie zarządzania.
Działania w nadzorze powinny obejmować auditowanie na miejscu odnoszące się do spełnienia
przez system zrządzania certyfikowanego klienta wyspecyfikowanych wymagań w odniesieniu do
normy, na podstawie której jest udzielona certyfikacja. Do innych działań w nadzorze mogą
należeć:
a) zapytania Swiss Cert kierowane do certyfikowanego klienta w sprawie różnych aspektów
certyfikacji
b) przeglądanie wszelkich oświadczeń klienta w odniesieniu do jego działalności (np. materiały
promocyjne, strona internetowa)
c) żądania, aby certyfikowany Klient dostarczył udokumentowaną informację (na papierze lub
w formie elektronicznej)
d) inne informacje określone przez Najwyższe Kierownictwo do monitorowania wyników
działalności certyfikowanego klienta.
Nadzór nad systemem zarządzania certyfikowanego klienta przez Swiss Cert sprawuje Najwyższe
Kierownictwo i sporządza zapisy co 6 miesięcy.
8. Wymiana informacji pomiędzy Swiss Cert sp. z o.o., a jej klientami
Swiss Cert sp. z o.o przekazuje organizacji zainteresowanej skorzystaniem z usług Swiss Cert:
 wymagania normatywne dotyczące certyfikacji;
 c) informacje o opłatach za wniosek, przeprowadzenie początkowej certyfikacji i
kontynuowanie certyfikacji;
 d) wymagania jednostki certyfikującej dla klientów, aby
1) spełniali wymagania certyfikacyjne;
2) wykonali wszystkie czynności niezbędne do przeprowadzania auditów, w tym działania
umożliwiające
analizę dokumentacji i dostęp do wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu dla celów
początkowej
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certyfikacji, nadzoru, ponownej certyfikacji i załatwiania skarg;
3) podjęli działania, gdzie jest to stosowne, w celu stworzenia warunków do działania
obserwatorów obecnych na audicie (np. auditorów jednostki akredytującej lub auditorów
szkolonych);
e) dokumenty opisujące prawa i obowiązki certyfikowanych klientów, w tym wymagania, w
przypadku powoływania się na jej certyfikację w przekazywaniu jakichkolwiek informacji
f) informacje dotyczące procesów postępowania ze skargami i odwołaniami.
Swiss Cert sp. z o.o. będzie odpowiednio powiadamiać swoich certyfikowanych klientów o
wszelkich zmianach w jej wymaganiach certyfikacyjnych. Swiss Cert sp. z o.o. będzie weryfikować,
czy każdy klient certyfikowany spełnia te nowe wymagania.
Każdy Klient Swiss Cert sp. z o.o. zobowiązuje się iż będzie:
informował Swiss Cert sp. z o.o., bez zwłoki, o sprawach, które mogą wpływać na zdolność
systemu zarządzania do dalszego spełniania wymagań normy stanowiącej podstawę certyfikacji.
Obejmują one, na przykład, zmiany dotyczące:
a) statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własnościowego;
b) struktury organizacyjnej i zarządzania (np. kluczowego personelu zarządzającego, personelu
podejmującego decyzje lub technicznego);
c) adresu do kontaktów i miejsc prowadzenia działalności;
d) zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania;
e) głównych zmian w systemie zarządzania i procesach.
9. Informacje dostarczane na żądanie
Swiss Cert sp. z o.o. dostarcza na żądanie informacji o:
a) obszarach geograficznych, w których działa;
b) statusie danej certyfikacji;
c) nazwie, związanym dokumencie normatywnym, zakresie i geograficznej lokalizacji (miasto i kraj)
określonego certyfikowanego klienta.
Wszystkie informacje dostarczane na żądanie są wysyłane za pomocą korespondencji listownej. I
kierując się zasadą bezpieczeństwa i poufności Swiss Cert podejmuje decyzje jakie wyśle do klienta
na jego żądanie.
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7. Działania w nadzorze
8. Wymiana informacji pomiędzy
Swiss Cert sp. z o.o., a jej klientami.
9. Informacje dostarczane na
żądanie.
W pkt. 9 dopisano: Wszystkie
informacje dostarczane na żądanie
są
wysyłane
za
pomocą
korespondencji listownej. I kierując
się zasadą bezpieczeństwa i
poufności Swiss Cert podejmuje
decyzje jakie wyśle do klienta na
jego żądanie.
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usunięcie zapisu o omawianiu Kaczmarska
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odstępu między pierwszym a Katarzyna
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