Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Elektrotechniki
Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych
2. POLITYKA BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI
Kierownictwo Jednostki Certyfikującej Wyroby rozumiejąc znaczenie bezstronności i niezależności
w prowadzonych przez Jednostkę działaniach nie pozwala, aby naciski komercyjne, finansowe i inne
zagrażały bezstronności.

Jednostka na bieżąco identyfikuje, przeprowadza analizę i ocenę ryzyka dla

bezstronności oraz eliminuje je lub minimalizuje.
Poprzez osobiste zaangażowanie Kierownictwo Jednostki zapewnia obiektywność, niezależność oraz
rzetelność prowadzonych działań w realizowanych procesach certyfikacji.
Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych działający w strukturze Instytutu Elektrotechniki jest
organizacyjnie niezależny od pozostałych komórek organizacyjnych Instytutu. Personel Zespołu Certyfikacji
jest bezstronny i niezależny w działaniach związanych z procesem certyfikacji wyrobów, co wynika także
z wysokiego standardu etyki zawodowej.
Mechanizmem chroniącym bezstronność i niezależność Jednostki Certyfikującej Wyroby jest Rada
Zarządzająca ds. certyfikacji, nadzorująca działalność certyfikacyjną, składająca się z przedstawicieli stron
zainteresowanych certyfikacją, bez dominacji którejkolwiek ze stron.
Jednostka Certyfikująca Wyroby na bieżąco identyfikuje ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności
wynikające z jej działalności lub z jej powiązań lub powiązań personelu. Ryzyka wynikające z form własności,
zależności i umów handlowych, zarządzania, zasobów materialnych, działań marketingowych i szkoleniowych
oraz innych możliwych powiązań pomiędzy Instytutem a podmiotami zainteresowanymi procesem certyfikacji
są na bieżąco analizowane, minimalizowane i eliminowane.
W celu zachowania bezstronności przyjęto zasadę nie przyjmowania do certyfikacji wyrobów z Oddziału we
Wrocławiu oraz z Zakładów Naukowo Badawczych.
Kierownictwo Instytutu nie podejmuje działalności projektowej, produkcyjnej i sprzedaży wyrobów będących
przedmiotem certyfikacji;
Jako odpowiedzialni za Politykę bezstronności i niezależności zobowiązujemy się przy podejmowaniu decyzji
do zachowania bezstronności i niezależności na wszystkich etapach procesu certyfikacji.
Zapewniamy także odpowiednie środki i działania pozwalające na bieżąco identyfikować zagrożenia
i zapobiegać utracie bezstronności i niezależności w procesie certyfikacji.
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