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1. Wprowadzenie 

Zadaniem niniejszego dokumentu jest dostarczenie 
informacji o przebiegu procesu certyfikacji zgodnie z 
wymaganiami normy EN 16636 „Usługi Ochrony przed 
szkodnikami. Wymagania i kompetencje”. Przedstawione 
poniżej zasady mają być pomocne w zrozumieniu podejścia, 
jakie DQS Polska sp. z o.o. realizuje w ramach upoważnienia 
CEPA i w ramach procesu certyfikacji, na zasadach 
dobrowolności. 

Norma ma zastosowanie w każdej organizacji, która 
zamierza: 

a) potwierdzić jakość świadczonych usług ochrony przed 
szkodnikami oraz kompetencje w celu ochrony zdrowia 
publicznego, aktywów i środowiska; 

b) sama określić i zadeklarować zgodność z wymaganiami 
niniejszej normy; 

c) potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania 
usług spełniających wymagania klienta oraz wymagań 
mających zastosowanie przepisów prawnych i innych; 

d) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez 
skuteczne dostarczanie usług ochrony przed szkodnikami 
poprzez działania, o których mowa w punkcie 1c;  

e) dążyć do uzyskania potwierdzenia zgodności 
świadczonych usług ochrony przed szkodnikami z 
wymaganiami normy EN 16636 przez organizację 
zewnętrzną. 

 

Podstawowym celem normy EN 16636 jest pokazanie 
klientom, że usługodawcy stosujący normę oferują jakość, 
która:  

- jest uznawana w całej Europie za prawdziwie profesjonalną;  

- zapewni, że wykonawcy tych usług są kompetentni, aby 
sprzedawać i wykonywać oferowane przez nich usługi, przy 
zachowaniu minimalnych standardów wiedzy, umiejętności i 
praktycznych kompetencji; 

- oferuje najlepsze dostępne porady na temat zapobiegania 
problemom ze szkodnikami w środowisku klienta; 

- oferuje skuteczną i efektywną usługę, dzięki której zostanie 
zlikwidowana przyczyna źródłowa zidentyfikowanego 
problemu; 

- zapewni usługę o jakości uznawanej w Europie i będzie 
wykonywać bezpieczne usługi, które ograniczą do minimum 
ryzyko dla klientów i całego społeczeństwa, a jednocześnie 
zminimalizują możliwe negatywne oddziaływania na 
środowisko i dobrostan zwierząt.  

 

Norma EN 16636 została opracowana w sposób 
umożliwiający zastosowanie jej przez każdą organizację, 
niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i jej 
wielkości. 

Do programu certyfikacji wg wymagań EN 16636 może 
przystąpić każda organizacja, która dostarcza profesjonalne 
usługi ochrony przed szkodnikami..  

Prowadzona działalność certyfikacyjna zapewnia 
obiektywność, niezależność oraz rzetelność prowadzonych 

działań w realizowanym procesie oceny. Uruchomione w 
DQS Polska sp. z o.o. wewnętrzne procedury w tym zakresie 
gwarantują przestrzeganie ustanowionych zasad i 
zapewniają podejmowanie decyzji na podstawie 
obiektywnych dowodów, tworząc tym samym przejrzystość 
prowadzenia działań, odpowiedzialność społeczną i etykę 
postępowania. 

Więcej:  
Deklaracja bezstronności 

2. Informacja o produkcie 

W EN 16636 zostały zdefiniowane wymagania dotyczące 
dostarczania profesjonalnych usług ochrony przed 
szkodnikami oraz kompetencji personelu, które każda 
organizacja z branży może stosować zarówno do 
wewnętrznych celów organizacji lub celów certyfikacyjnych. 
Profesjonalizm świadczonych usług oraz kompetencje 
pracowników oceniane są w trakcie auditu certyfikacyjnego 
realizowanego przez DQS Polska. 

Główny nacisk skoncentrowano na potwierdzeniu 
skuteczności świadczonych usług w odniesieniu do 
spełnienia wymagań klienta oraz obowiązujących wymagań 
prawnych.  

Więcej:  
Wymaganie normy: EN 16636 

3. Podstawy certyfikacji 

Działalność certyfikacyjna DQS Polska sp. z o.o. realizowana 
jest w oparciu o: 

3.1  W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej -  
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000011798 z dnia 15.05.2001  

3.2  W zakresie wymagań akredytacyjnych: 

 ISO/IEC 17065, Wymagania dla jednostek 
certyfikujących wyroby, procesy, procesy i usługi 

 Protokół CEPA dotyczący auditowania i certyfikacji 
usług 

 ISO 19011 Wytyczne dotyczące auditowania systemów 
zarządzania. 

3.3 Wymagania dokumentów wymienione w punkcie 3.2 
zostały przełożone na wewnętrzne procedury DQS 
Polska. 

4. Wymagania certyfikacyjne  

Procesowi certyfikacji usług ochronny przed szkodnikami na 
zgodność z wymaganiami normy EN 16636 może być 
poddana każda organizacja, która: 

 spełnia wyspecyfikowane normą wymagania, 
 zdefiniowała przebieg procesów podczas świadczenia 

usług ochrony przed szkodnikami, 
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 zapewniła kompetencje personelu, tj. osoby 
odpowiedzialnej technicznie, profesjonalnego technika, 
handlowca i pracownika administracyjnego, 

 dostarczyła zadawalającą ilość obiektywnych dowodów 
potwierdzających skuteczne wdrożenie wymagań normy. 

Za wystarczający dowód spełnienia wymagań przez 
certyfikowaną organizację uważa się przeprowadzone 
badanie zgodności zebranych dowodów potwierdzających 
skuteczność i efektywność realizowanych usług w oparciu o 
pobraną próbkę podczas auditu na miejscu w organizacji. 
 

Więcej:  
Protokół CEPA dotyczący auditowania i certyfikacji 
usług 

5. Proces certyfikacji 

DQS Polska stara się być dla organizacji uznanym partnerem 
badającym usługi ochrony przed szkodnikami w sposób 
wyróżniający się wysokim poziomem świadczonych usług 
oraz wysokimi kompetencjami auditorów.  

Mając poczucie odpowiedzialności za zgodność 
opiniowanych usług ochrony przed szkodnikami, DQS Polska 
sp. z o.o. dąży do tego, aby świadczone usługi opierały się 
na indywidualnych potrzebach klientów, a prowadzone audity 
wnosiły wartość dodaną, przyczyniając się tym samym do 
poprawy efektywności i skuteczności zarządzania. 

Zostały ustalone zasady prowadzenia certyfikacji, które 
obejmują: 

 informację wstępną dotyczącą zasad, celów i zakresu 
prowadzonej certyfikacji 

 przeglądu wniosku organizacji ubiegającej się o 
certyfikację 

 przedłożenie oferty i umowy na proces certyfikacji 

 opis przebiegu auditu certyfikacyjnego 

 ocenę usług i przyznanie certyfikatu 

 opis przebiegu auditu nadzoru  

 opis auditu ponownej certyfikacji. 

Przeprowadzona certyfikacja świadczonych przez 
organizację usług ochrony przed szkodnikami wg wymagań 
EN 16636 jest potwierdzeniem zdolności certyfikowanych 
organizacji do spełnienia wymagań niniejszej normy, 
wymagań klienta oraz przepisów prawnych związanych z 
świadczonymi usługami. 

Więcej:  
Protokół CEPA dotyczący auditowania i certyfikacji 
usług 

6. Postępowanie z odwołaniami i skargami 
Każda organizacja, z którą DQS Polska sp. z o.o. podpisało 
umowę ma możliwości odwołania się od decyzji wydanej w 
ramach procesu certyfikacji oraz do zgłaszania skargi na 

prowadzoną działalność. Szczegółowy tryb postępowania 
został określony w przedmiotowych procedurach 
postępowania. 

DQS Polska sp. z o.o. zapewnienia, że wszystkie odwołania 
od decyzji, podjętych przez DQS Polska i zgłoszone skargi, 
zostaną rozpatrzone oraz zostaną podjęte stosowane 
dziania. 

Więcej:  
Postępowanie z odwołaniami i skargami 

7. Regulamin stosowania znaków 
certyfikacyjnych 

Zachęcamy Państwa do stosowania symboli 
certyfikacyjnych. Certyfikaty DQS jak również chronione 
prawem autorskim symbole certyfikacyjne są zewnętrzną 
oznaką pomyślnej certyfikacji – ich renoma znana jest na 
całym świecie. Symbole mogą być wykorzystane w różny 
sposób: możecie Państwo stosować je na papierze 
firmowym, w broszurach, na pojazdach, jak również 
wykorzystać w Waszych materiałach reklamowych, ofertach 
handlowych lub w Internecie. 

Więcej:  

Regulamin stosowania symboli certyfikacyjnych 
Przewodnik stosowania logo CEPA Certified  

8. Publikacja certyfikatów 

Wszystkie wydane przez DQS certyfikaty są dostępne 
publicznie na stronie internetowej DQS. Każda certyfikowana 
organizacja i każdy klient certyfikowanej organizacji ma 
dostęp do aktualnego certyfikatu. Certyfikaty są publikowane 
w wersji elektronicznej w formacie pdf. Korzystając z naszej 
strony internetowej i z zamieszczonej tu wyszukiwarki 
znajdziecie Państwo informacje o wydanych certyfikatach 
swoich i innych certyfikowanych klientów DQS. Dodatkowo 
na stronie internetowej CEPA dostępna jest baza 
certyfikowanych usługodawców. 

9. Zachowanie poufności 

Wszystkie informacje uzyskiwane przez auditorów i 
pracowników DQS Polska na temat organizacji będących 
potencjalnymi i certyfikowanymi klientami są poufne. 
Szczegóły w tym zakresie regulują odpowiednie 
postanowienia umowy podpisywanej z auditorami 
i pracownikami DQS Polska.  

Więcej:  
Zachowanie poufności 
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10. Proces certyfikacji w DQS 

 

Przeprowadzenie samooceny CEPA stworzyła narzędzie do samooceny, 
które może być zastosowane przed certyfikacją. Pomoże to sprawdzić 
gotowość firmy do procesu certyfikacji. Bezpłatne narzędzie jest dostępne 
na stronie: www.cepa-europe.org  

Informacje wstępne Wymiana informacji o celach i korzyściach z 
certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami, o DQS i o zakresie 
świadczonych usług, jak również o oczekiwaniach samej organizacji.  

Przegląd wniosku Na podstawie przesłanych przez przedsiębiorstwo 
danych dotyczących: zakresu świadczonych usług, liczby lokalizacji oraz 
wielkości organizacji – zatrudnienia, liczby operatorów, przynależności do 
stowarzyszeń branżowych, itp., DQS podejmuje decyzję o możliwości 
przeprowadzenia procesu certyfikacji. Oferta sporządzana jest w oparciu o 
przesłane przez klienta dane podstawowe i zawiera informacje związane z 
kosztami postępowania procesu certyfikacji.  
Po jej zaakceptowaniu przez Klienta sporządzana jest umowa. Umowa  
z Klientem zostaje zawarta na 3 lata. Określa ona koszty postępowania, 
lokalizacje objęte procesem certyfikacji oraz warunki prowadzenia 
certyfikacji przez DQS.  

Audit certyfikacyjny Auditor przeprowadza audit na miejscu w 
przedsiębiorstwie w oparciu o wcześniej uzgodniony plan. Celem auditu jest 
poszukiwanie dowodów potwierdzających, że klient działa zgodnie z 
wymaganiami normy. Dowody są solidne i możliwe do sprawdzenia, a 
zatem w formie udokumentowanych procedur i zapisów. Auditor sprawdza 
również czy są one zrozumiane i wykorzystywane przez personel, sprawdza 
sprzęt i, tam gdzie to możliwe, obserwuje wykonywane czynności. Auditor 
wskazuje również potencjały doskonalenia. Wynik auditu i wszystkie 
ustalenia zostaną zaprezentowane w trakcie spotkania zamykającego, jeżeli 
będzie to konieczne zostaną uzgodnione plany działań korygujących.  
Wynik auditu zostaje poddany niezależnej ocenie i badaniu wewnątrz DQS, 
co zapewnia neutralność decyzji o przyznaniu certyfikatu. Po audicie klient 
otrzymuje pisemne sprawozdanie. Sprawozdanie wskazuje działania 
zgodne z wymaganiami, potencjały doskonalenia, niezgodności oraz 
informacje o utrzymaniu ważności certyfikatu i ustalenia poauditowe.  
W wyniku pozytywnej weryfikacji organizacja otrzymuje certyfikat ważny 
przez 3 lata. Dane certyfikowanego przedsiębiorstwa i zakres certyfikacji 
jest zamieszczany na stronie internetowej DQS oraz bazie CEPA.  

Audit nadzoru Po uzyskaniu Certyfikacji na miejscu w organizacji 
przeprowadzany będzie półdniowy audit nadzoru, który odbędzie się 
pomiędzy 12 a 24 miesiącem po audicie certyfikacyjnym. Zostaną 
zidentyfikowane potencjały ukierunkowane na ciągłe doskonalenie 
świadczonych usług i ich skuteczności. Po audicie klient otrzymuje pisemne 
sprawozdanie. Sprawozdanie wskazuje działania zgodne z wymaganiami, 
potencjały doskonalenia, niezgodności oraz informacje o utrzymaniu 
ważności certyfikatu i ustalenia poauditowe. 

Audit ponownej certyfikacji Przeprowadzany jest przed wygaśnięciem 
ważności certyfikatu (przed upływem 3 lat). Organizacja zostanie poddana 
ponownemu wszechstronnemu badaniu i ocenie zgodności usług  
z wymaganiami normy, w tym spełnienie wymagań prawnych  
i innych wymagań związanych z prowadzona działalnością. Klient otrzymuje 
sprawozdanie wskazujące działania zgodne z wymaganiami normy, 
zestawienie stwierdzonych niezgodności oraz potencjałów doskonalenia. 
Po pozytywnej weryfikacji przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat z nową datą 
ważności, na kolejne 3 lata. 

 

 
 
 
Przeprowadzenie 
samooceny – 
opcjonalnie 
 
 
 
 
 
Informacje wstępne 
 
 
 
 
 
Przegląd wniosku 
 
 
 
 
 
Oferta i umowa 
 
 
 
 
 
Audit certyfikacyjny 
 
 
 
 
 
Ocena systemu i 
przyznanie certyfikatu 
 
 
 
 
 
Audit nadzoru 
 
 
 
 

Audit ponownej 
certyfikacji 

http://www.cepa-europe.org

