DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
ICR POLSKA Sp. z o. o.
Kierownictwo ICR Polska Sp. z o. o. zobowiązuje się do zachowania bezstronności w prowadzonej ocenie
zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi w zakresie posiadanej notyfikacji oraz w obszarze
dobrowolnej certyfikacji wyrobów z wymaganiami norm, specyfikacji technicznych, a także certyfikacji
systemów zarządzania, zapewniając poufność pozyskanych informacji, otwartość, obiektywność ,wyważone
podejście, niezależność i rzetelność prowadzonych ocen oraz podejmowanych decyzji, w szczególności
deklarując:
➢ bezstronność działania całego personelu Spółki oraz Komitetów, które mają wpływ na działalność
certyfikacyjną;
➢ odpowiedzialność, aby naciski komercyjne, finansowe i inne nie zagrażały bezstronności certyfikacyjnej;
➢ na bieżąco identyfikować, analizować i dokumentować ryzyka dla bezstronności mając na uwadze
zdolność do wykazania sposobu eliminacji lub minimalizacji ryzyka i udostępniać te informacje
Komitetowi Bezstronności;
➢ nie podejmować działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, wytwarzaniem, ,
instalatorstwem, dostawą lub utrzymywaniem certyfikowanego wyrobu, procesu i usługi dla swoich
klientów;
➢ nie angażować się jako Spółka i jej auditorzy w projektowanie, wytwarzanie, konstruowanie,
wprowadzanie do obrotu, instalację, serwisowanie lub dostarczanie wyrobów medycznych, lub
jakichkolwiek związanych z tymi wyrobami części i usług;
➢ nie angażować się jako Spółka i jej auditorzy w usługi projektowania, konstruowania, wdrażania lub
utrzymywania systemu zarządzania jakością, który jest auditowany, a także nie występować jako
upoważniony przedstawiciel swojego klienta, ani reprezentować stron zaangażowanych w takie
działania przy zachowaniu minimalnego odstępu czasu dwóch lat od chwili zakończenia takich
powiązań,
➢ nie certyfikować systemu zarządzania, w którym Spółka prowadziła audity wewnętrzne w okresie
ostatnich dwóch lat;
➢ nie oferować i nie świadczyć swoim klientom usług konsultacyjnych, a w szczególności nie oferować i
nie świadczyć swoim klientom konsultacji w zakresie systemu zarządzania lub auditowania
wewnętrznego tam, gdzie program certyfikacji wyrobu wymaga oceny systemu zarządzania klienta;
➢ nie podzlecać decyzji certyfikacyjnych;
➢ nie podzlecać auditów organizacjom konsultującym systemy zarządzania;
➢ zapewnienie, że działalność odrębnych osób prawnych z którymi ICR Polska Sp. z o. o. ma powiązania,
lub osoby prawnej, której Spółka może być częścią, nie będzie zagrażała bezstronności certyfikacyjnej,
a personel odrębnej osoby prawnej nie będzie angażowany w zarządzanie, przeglądy i podejmowanie
decyzji w sprawie certyfikacji;
➢ nie wprowadzać działalności ICR Polska Sp. z o. o. na rynek w powiązaniu z działaniami organizacji,
które świadczą konsultacje;
➢ nie certyfikować systemów QMS w innych jednostkach certyfikujących;
➢ nie deklarować ani sugerować, że certyfikacja byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby
klient skorzystał z usług w określonej organizacji konsultacyjnej;
➢ nie wyznaczać personelu do udziału w auditach, przeglądach lub do podejmowania decyzji w
działaniach certyfikacyjnych wyrobu i systemu zarządzania w odniesieniu do klienta u którego
świadczył usługi konsultacyjne w okresie ostatnich dwóch lat;
➢ podejmować działania w odniesieniu do znanych Spółce przypadków ryzyka dla bezstronności
wynikającego z działalności innych osób lub organizacji;
➢ stosowanie wymagania od personelu wewnętrznego i zewnętrznego ujawniania każdej sytuacji
mogącej stanowić dla niego i ICR Polska Sp. z o.o. konflikt interesów;
➢ wykorzystywać informacje wynikające z działalności personelu do identyfikowania ryzyk dla
bezstronności;
➢ stosowanie wymagania bezstronności od personelu wewnętrznego i zewnętrznego, wykonującego
oceny określone w normach i dokumentach normatywnych wyspecyfikowanych w programach
certyfikacji.
Sposoby realizacji przyjętej Deklaracji zostały opisane w dokumentach systemowych ICR POLSKA Sp. z o. o.
Zastępca Dyrektora

Dyrektor Zarządzający

Wojciech Henrykowski

Rafał Kalinowski
Wydanie 7 Warszawa 30.05.2018r.

