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1. CEL INSTRUKCJI
Niniejsza instrukcja określa zasady posługiwania się znakiem certyfikacyjnym Polskiej
Akademii Jakości Cert Sp. z .o.o. (dalej: PAJ CERT) oraz zasady powoływania się na certyfikację.

2. ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI
Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników i auditorów PAJ CERT udzielających klientom
informacji na temat posługiwania się znakiem certyfikacyjnym PAJ CERT lub na temat zasad
powoływania się na certyfikację. Instrukcja obowiązuje również klientów PAJ CERT.

3. ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM CERTYFIKACYJNYM POLSKIEJ AKADEMII
JAKOŚCI CERT SP. Z.O.O ORAZ ZASADY POWOŁYWANIA SIĘ NA CERTYFIKACJĘ
3.1.

Klient może wykorzystywać znak certyfikacyjny PAJ CERT w celu wykazania się posiadaniem
certyfikowanego systemu zarządzania w sposób ustalony w Warunkach Handlowych
zaakceptowanych przez klienta. Uregulowanie należności za przeprowadzony proces
certyfikacji

jest

warunkiem

wydania

certyfikatu

i

pozwolenia

na

używanie

znaku

certyfikacyjnego.
3.2.

PAJ CERT dopuszcza możliwość przekazania klientowi symbolu akredytacji PCA tylko w
połączeniu z logo PAJ CERT lub jej znakiem certyfikacji. W takim przypadku klient podpisuje
oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem DA-02 – Zasady stosowania symboli
akredytacji PCA i zobowiązuje się do ich stosowania, co jest weryfikowane w trakcje auditów
nadzoru.
Znak certyfikacyjny PAJ CERT może być umieszczany tylko i wyłącznie na:


dokumentach handlowych, promocyjnych i reklamowych wyłącznie w uzyskanym zakresie
certyfikatu (np. broszury, ulotki, raporty firmowe);
UWAGA
W niejednoznacznych przypadkach, należy wyróżnić zakres działalności, na który
organizacja uzyskała certyfikat.



stronie internetowej;



pojazdach przedsiębiorstwa (np. samochodach dostawczych);



opakowaniach używanych do transportu wyrobów, które nie są przeznaczone dla
końcowego użytkownika, w połączeniu z poniższą lub równoważną deklaracją "wyrób
został wyprodukowany w organizacji posiadającej certyfikowany system zarządzania .......
zgodny z wymaganiami normy ........".
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Nie może być niejednoznaczności w znaku lub towarzyszącym mu tekście, co do tego, co
zostało certyfikowane i która Jednostka Certyfikująca udzieliła certyfikacji. Zabronione jest
stosowanie znaku na wyrobie lub opakowaniu wyrobu widocznym dla konsumenta, lub w
dowolny inny sposób, który mógłby być interpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu.

3.4.

Znaki certyfikacyjne nie mogą być stosowane w sposób sugerujący, że odnoszą się do
wyrobu, szczególnie nie wolno umieszczać znaków na wyrobie i opakowaniach zarówno
indywidualnych

jak

też

zbiorczych,

na

sprawozdaniach

z

badań

laboratoryjnych,

świadectwach wzorcowania lub sprawozdaniach albo świadectwach z inspekcji.
3.5.

Znak certyfikacyjny z symbolem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji wymaga
dodatkowo stosowania zasad określonych w dokumencie PCA DA-02 „Zasady stosowania
symboli akredytacji PCA” - podpisane oświadczenie klienta.

3.6.

Klient zobowiązany jest:


zaprzestać używania znaku certyfikacyjnego i powoływania się na certyfikację z datą
wygaśnięcia ważności certyfikatu lub po otrzymaniu decyzji o zawieszeniu bądź cofnięciu
certyfikatu,



3.7.

stosować się do zaleceń PAJ CERT odnośnie zmiany sposobu stosowania znaków.

W przypadku powoływania się na akredytowaną jednostkę należy używać następującego (lub
równoważnego) zwrotu "certyfikowany przez jednostkę POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI CERT
Sp. z o. o., posiadającą akredytację PCA nr AC 137”.

3.8.

W sytuacjach innych niż wymienione w niniejszym dokumencie stosowanie znaku
certyfikacyjnego PAJ CERT wymaga pisemnej zgody Jednostki.
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