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Rezolucja QUALICOAT: 

   
Rezolucja Nr 4/EC 28.03.19 
EC poinstruowała WG Specyfikacji, aby sporządziła arkusz aktualizacji 
zawierający propozycję WG Szkoleń. 
 

 
    

    

 Data ratyfikacji:    16 maj 2019 
                 

 Data wprowadzenia:    1 lipca 2019        
                 

 Zmiana specyfikacji: 
 

   
 

Dodatkowy tekst w Sekcji 5.2  
               
                   

5.2. Rutynowe inspekcje licencjobiorców 
[…] 
W trakcie inspekcji inspektor wykonuje następujące czynności, używając formularza inspekcji 
zatwierdzonego przez QUALICOAT: 

- kontrolę materiałów zgodnie z § 5.1.1, 
- kontrolę aparatury laboratoryjnej § 5.1.2, 
- kontrolę procesów i urządzeń produkcyjnych zgodnie z § 5.1.3, 
- kontrolę chemicznego przygotowania powierzchni zgonie z § 5.1.4, 
- kontrolę wyrobów gotowych i płytek kontrolnych zgodnie z § 5.1.5 i 5.1.6, 
- test w kwaśnej mgle solnej do przeprowadzenia co najmniej raz w roku zgodnie z § 

2.10, 
- przegląd rejestrów zgodnie z § 5.1.7. 

Ponadto, ponieważ szkolenie jest obowiązkowe, inspektor sprawdza, czy co najmniej jeden 
pracownik kontroli wewnętrznej i / lub jeden pracownik kontroli jakości uczestniczył regularnie 
w szkoleniach organizowanych co najmniej raz na dwa lata przez Generalnych 
Licencjobiorców lub przez firmę QUALICOAT w krajach bez GL. 
W przypadku nieprzestrzegania tego wymogu inspektor zwraca uwagę w sprawozdaniu z 
inspekcji, a w przypadku powtórzenia się tej sytuacji po przeprowadzeniu następnego 
zorganizowanego szkolenia, zostaje ona uznana za niezgodność. 
 
Inspektor przekazuje raport z inspekcji do oceny Generalnemu Licencjobiorcy. 
Generalny Licencjobiorca wykonuje poniższą procedurę pod nadzorem QUALICOAT: 

 Jeśli wyniki inspekcji spełniają wymagania, zezwolenie na używanie znaku jakości 
zostanie odnowione. 

 Jeśli wyniki inspekcji nie spełniają wymagań, następna inspekcja zostanie 
przeprowadzona w ciągu miesiąca (z uwzględnieniem okresów wolnych od pracy) od 
momentu, gdy wykonawca powłok otrzymał zawiadomienie o niezadowalającej 
inspekcji od Generalnego Licencjobiorcy i/lub QUALICOAT. W międzyczasie 
licencjobiorca powinien poprawić niezgodności i natychmiast poinformować o tym 
Generalnego Licencjobiorcę lub QUALICOAT. 

Jeżeli wyniki drugiej inspekcji będą także niezadowalające, licencja na używanie znaku jakości 
zostanie natychmiast cofnięta. Przed zgłoszeniem nowego wniosku o licencję na używanie 
znaku jakości, wykonawca powłok musi odczekać co najmniej 3 miesiące. 

 
Skróty: 
TC – komisja techniczna 
EC – zarząd 
WG – grupa robocza 


