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dokonywania zmian w treści dokumentu, a także kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody kierownika
Zakładu Certyfikacji ŁUKASIEWICZ - IZTW Kraków.
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1. CEL PROCEDURY
Celem procedury jest określenie bezstronnej i obiektywnej obsługi skargi lub odwołania
zgłoszonego do Zakładu Certyfikacji przez strony zainteresowane (klient, klient klienta
itp).

2. PRZEDMIOT PROCEDURY
Przedmiotem procedury jest opis trybu postępowania ze skargami oraz odwołaniami
zgłoszonymi do Zakładu Certyfikacji przez strony zainteresowane, dotyczącymi zagadnień
związanych z procesem certyfikacji.

3. ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
Niniejsza procedura ma zastosowanie w zakresie zgłaszania, rozpatrywania i reagowania
na skargi i odwołania, dotyczące zagadnień związanych z procesem certyfikacji, zgłoszone
do Zakładu Certyfikacji przez strony zainteresowane. Zgłaszane do rozpatrzenia uwagi
mogą powstawać na etapie zgłaszania wyrobu do certyfikacji, podczas jego oceny, po
ogłoszeniu wyniku oceny, lub podczas sprawowania nadzoru nad wydanym certyfikatem.

4. DEFINICJE I TERMINOLOGIA
Skarga* - wyrażenie niezadowolenia innego niż odwołanie, przez jakąkolwiek osobę lub
organizację, w stosunku do jednostki oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej
dotyczące działań tej jednostki, wymagające odpowiedzi.
Odwołanie* – wystąpienie przez dostawcę przedmiotu oceny zgodności do jednostki
oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej o ponowne rozpatrzenie przez tę
jednostkę decyzji przez nią podjętej odnoszącej się do tego przedmiotu.
Odpowiedź – pisemne udzielenie osobie lub organizacji zgłaszającej skargę lub odwołanie
informacji o: a) sposobie przeprowadzenia działania będącego reakcją na zgłoszone
zagadnienie, lub b) o terminie, w którym działanie takie zostanie przeprowadzone.
Odpowiedź pisemna oznacza pismo przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
*) wg PN-EN ISO/IEC 17000:2006.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI OBJĘTYCH PROCEDURĄ
•
•
•
•

za redakcję, układ, zgodność procedury z obowiązującymi przepisami oraz
uwzględnienie niezbędnych treści odpowiada osoba opracowująca procedurę,
za poszczególne czynności wykonywane wg tej procedury odpowiedzialni są
pracownicy Zakładu Certyfikacji,
za całą sferę działań opisanych w niniejszej procedurze kierownik Zakładu
Certyfikacji,
za merytoryczną treść tej procedury odpowiedzialny jest kierownik Zakładu
Certyfikacji ŁUKASIEWICZ-IZTW.
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6. OPIS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH, KTÓRYCH PROCEDURA DOTYCZY
6.1. Przez zgłoszenie skargi lub odwołania rozumie się przesłanie do ZC IZTW (pocztą
tradycyjną lub elektroniczną) wypełnionego formularza PC-15-01/01, udostępnionego
na stronie internetowej IZTW. Formularz powinien być kompletny, wraz z możliwie
szczegółowym opisem zgłaszanej sytuacji, oraz danymi kontaktowymi osoby lub
organizacji zgłaszającej.
6.2. Każde zgłoszenie jest rejestrowane przez Specjalistę Administracyjno-Ekonomicznego w
rejestrze odmów, odwołań, skarg i cofniętych certyfikatów (formularz nr PC-01-01/17).
Jednocześnie do osoby lub organizacji zgłaszającej przesyłane jest na dane kontaktowe
podane w zgłoszeniu potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia.
6.3. Kierownik ZC lub wyznaczony przez niego pracownik dokonuje identyfikacji przedmiotu
odwołania lub skargi (sprawy spornej) oraz obszaru, którego dotyczy. Ewentualne
wątpliwości wyjaśnia w drodze konsultacji z klientem.
6.4. W przypadkach prawnie złożonych, dotyczących wizerunku Instytutu, bądź
podważających kompetencje Kierownika Zakładu Certyfikacji, lub pracowników Zakładu
Certyfikacji, sprawa jest kierowana do Dyrektora ŁUKASIEWICZ-IZTW.
6.5. Zostaje podjęta decyzja czy zgłoszona skarga/odwołanie odnosi się do działalności
certyfikacyjnej, za którą odpowiedzialność ponosi ZC ŁUKASIEWICZ-IZTW.
6.6. Kierownik ZC wyznacza pracownika ZC, który przygotowuje niezbędne materiały i
informacje wiążące się z przedmiotową sprawą i przedstawia je Kierownikowi ZC lub
Dyrektorowi ŁUKASIEWICZ-IZTW. W przypadkach wątpliwych możliwe jest skorzystanie z
pomocy Komitetu Technicznego i/lub ekspertów powołanych do tego celu. Na
podstawie przedstawionych materiałów, oraz w przypadku powołania opinii KT,
Kierownik ZC lub Dyrektor ŁUKASIEWICZ-IZTW podejmuje decyzję. Decyzja ta jest
poddawana przeglądowi/zatwierdzana przez osobę niezaangażowaną w proces
certyfikacji.
6.7. Po podjęciu decyzji odnośnie uznania bądź odrzucenia skargi/odwołania przez
Kierownika ZC lub Dyrektora ŁUKASIEWICZ-IZTW, zgłaszająca osoba lub organizacja jest
informowana pisemnie (mailem lub listem poleconym) o podjętej decyzji, wraz z
uzasadnieniem merytorycznym. Jeżeli termin rozpatrzenia skargi/odwołania przekroczy
30 dni roboczych, zgłaszająca osoba/organizacja zostanie poinformowana o tym fakcie
pisemnie (mailem lub listem poleconym), wraz z uzasadnieniem przedłużenia terminu.
6.8. W przypadku potwierdzenia zasadności skargi/odwołania:
6.8.1. Kierownik ZC wyznacza pracownika ZC, który przygotowuje niezbędne materiały i
informacje wiążące się z przedmiotową sprawą.
6.8.2. Wyznaczony pracownik ZC, po zapoznaniu się z sytuacją sporządza plan realizacji
naprawy sytuacji, przedstawiając go następnie Kierownikowi ZC do akceptacji. Plan
zawierać ma proponowane działania, wraz z propozycją osób realizujących
poszczególne działania. Osoba sporządzająca ten plan koordynuje działania i
odpowiada za ich wdrożenie – jest wykonawcą naprawy.
6.8.3. Wykonawca naprawy nawiązuje kontakt z klientem dla ustalenia terminu wykonania
czynności naprawczych, rekompensaty dla niego za ewentualne szkody powstałe z
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winy ZC oraz dla ustalenia potrzeb adresowanych do niego dla wykonania akcji
naprawczej (np. potrzeba pobrania dodatkowej próbki do badań).
6.8.4. Czynności naprawcze oraz potrzebne działania korygujące wykonawca naprawy
prowadzi wspierając się ustaleniami procedury nr PC-16-01.
6.8.5. Osoba oceniająca zasadność zgłoszenia (Kierownik ZC lub Dyrektor ŁUKASIEWICZ-IZTW)
dokonuje oceny skuteczności wykonanych działań naprawczych.
6.8.6. Decyzja rozstrzygająca skargę/odwołanie jest podejmowana przez osobę
niezaangażowaną w proces certyfikacji oraz nieudzielającą konsultacji bądź
zatrudnioną przez zgłaszającego przez okres co najmniej 2 lat.
6.8.7. Specjalista Administracyjno-Ekonomiczny po otrzymaniu od wykonawcy naprawy
stosownej zatwierdzonej decyzji, wysyła do klienta informację o wyniku i zakończeniu
postepowania ze skargą/odwołaniem (kopia wypełnionego druku PC-15-01/01), oraz
dokonuje wpisu do Rejestru odmów, odwołań, skarg i cofniętych certyfikatów o
sposobie rozpatrzenia odwołania/skargi.
6.9. Każde odwołanie omawiane jest na zebraniu operacyjnym pracowników ZC.
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8. WYKAZ NORM I AKTÓW NORMATYWNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
PROCEDURY
PC-01-09 Procedura. Certyfikacja wyrobów.
PC-16-01 Procedura. Działania korygujące i zapobiegawcze.

9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STOSOWANYCH W PROCEDURZE
Druk nr PC-01-01/17
Druk nr PC-15-01/01

Rejestr odmów, odwołań, skarg i cofniętych certyfikatów.
Protokół zgłoszenia i oceny skargi / odwołania.

10. AUTOR LUB ZESPÓŁ AUTORÓW
inż. Jerzy Pietruszewski
mgr inż. Krzysztof Wcisło
mgr inż. Szymon Misiołek

11. WZORY ZAŁĄCZNIKÓW
1 (jeden) wzór druku o numerze PC-15-01/01;

Uwaga: Wszelkie formularze i druki niezbędne do realizacji procedury wymienione powyżej, są
dostępne w postaci elektronicznej na dysku zakładowym (W) w wewnątrz zakładowej sieci
Intranet, dostępnym dla pracowników Zakładu Certyfikacji.

