BIURO CERTYFIKACJI
WYROBÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Zarząd Spółki, rozumiejąc znaczenie bezstronności w działalności certyfikacyjnej, zobowiązuje się
do właściwego zarządzania bezstronnością, w celu zagwarantowania zachowania obiektywności na
każdym etapie prowadzonej przez Spółkę działalności certyfikacyjnej, w tym również realizowanej z
wykorzystaniem zasobów zewnętrznych oraz postrzegania Biura jako jednostki bezstronnej i niezależnej
i deklaruje, że Biuro:


odpowiada za bezstronność swojej działalności certyfikacyjnej, działa jako strona trzecia,
bez jakichkolwiek nacisków zagrażających bezstronności: komercyjnych, finansowych i innych;



na bieżąco identyfikuje i analizuje ryzyko w odniesieniu do swojej bezstronności, wynikające
z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, z powiązań Biura i personelu, z działalności innych
osób, jednostek lub organizacji;



każdorazowo w przypadku zidentyfikowania ryzyka dla bezstronności, podejmuje działania
eliminujące lub minimalizujące to ryzyko i nie realizuje swoich usług certyfikacyjnych
w przypadku niedopuszczalnego zagrożenia dla bezstronności;



jego ścisłe kierownictwo i personel zaangażowany w działalność certyfikacyjną nie jest
projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem ani utrzymującym certyfikowane wyroby
i nie reprezentuje żadnej z ww. stron;



nie oferuje i nie świadczy swoim klientom konsultacji, w tym również w zakresie systemu
zarządzania, zakładowej kontroli produkcji, auditów wewnętrznych, nie prowadzi szkoleń
dedykowanych;



nie prowadzi i nie oferuje swojej działalności w powiązaniu z działaniami organizacji, która
świadczy

konsultacje,

nie

deklaruje

i

nie

sugeruje

uproszczenia

procesu

certyfikacji

w przypadku skorzystania przez Klientów Biura z usług określonej organizacji konsultującej;


zarząd, personel, członkowie komitetów i podwykonawcy są zobowiązani do ujawnienia każdej
znanej im sprawy mogącej postawić ich lub Biuro w sytuacji konfliktu interesów;
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prowadzi działalność certyfikacyjną w sposób niedyskryminujący, udostępnia swoje usługi
wszystkim wnioskującym, których działalność pokrywa się z zakresem działania Biura,
na tych samych warunkach, wyłącznie związanych z zakresem prowadzonej certyfikacji,
bez nieuzasadnionych utrudnień i barier, bez względu na wielkość, członkostwo w jakimkolwiek
stowarzyszeniu lub grupie, liczbę wydanych już certyfikatów, bez nadmiernych wymagań
finansowych i innych;



podejmuje decyzje w procesach certyfikacji wyłącznie na podstawie uzyskanych dowodów
obiektywnych, bez wpływu innych interesów lub stron;



gwarantuje, że wynagrodzenie ścisłego kierownictwa Biura oraz personelu wykonującego ocenę
nie jest zależne od liczby wykonanych ocen ani wyników tych ocen;



powołało mechanizm chroniący bezstronność prowadzonej działalności certyfikacyjnej;



zapewnia zachowanie poufności informacji uzyskanych lub tworzonych podczas realizacji
działalności certyfikacyjnej, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby materialne i osobowe do realizacji złożonej deklaracji.

Piotr Pyka

Grażyna Swołek

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Zarządzający

Katowice, dnia 25 stycznia 2018 r.
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