
Centralny Ośrodek Chłodnictwa
Dział CerĘrf ikacj i \ilyrobów

Księga Jakości
7nlącztllk:. 1.1 Stron: X,

Data aktualiz. str. : 20.05, 15

DEKI.ARACJA BEZ§TROFINOŚCI

Jednostka certyfikująca wyroby zachowuje niezależność, bezstronność i poufnośó w
prowadzonej działalności poprzez:
a) zapevmienie polityki i procedur zgodnie, z którymi dńńajednostka certyfikująca, nie

dyskryminujących i nie stoso$ranych w sposob dyskryminujący wobec wnioskodawców,
ich dostępu do oferowanych przezjednostkę .§łog, także w zakresie wymagń finanso-
lYych oraz nadmiernych wymagan niezwią.zanych wyraznie z zakresem certyfikacji;

b) umozliwienie wszystkim istotnie zainteresowan}.m stronom udziału, w sposób
zrównowazony, w tvrorzeniu polityki i zasad dotyczących dńŃańa jednostki
ceńyfi kując ej oraz tworzeniu i reŃzacji progrłrmu certyfi kacji;

c) zaPewnienie bezstronności w odniesieniu do innych obszarów działalności COCH w
szczególnoŚci braku procesów pĄektowania i wytwarzania wyrobow lub usług, które
będą podlegĄ certyfikacji;

d) zapewnienie, ze ani jednostka, ani żadnajej częśc, nie świadczy klientom konsultacji,
takZe w zakresie systemu zarządz,ańa lub auditowania;

e) zaPewnienie, że działatność odrębnych osób prawnych ńe ragrużadzidalności jednostki;
f} zaPewnienie, że personel zarądzający i uczestniczący w procesach nie jest

zaangażowany w działalności odrębnej osoby prarłmej;
g) zaPewnienie, ze nie oferuje usług certyfikacyjnych w powiązaniu z organizacjami

świadczącymi konsultacj e;
h) zaPewnienie, ze nie sugeruje i nie deklaruje, ze certyfikacja byłńy prostszą łatwiejsza,

szYbsza lub taiszą w prrypadku korzystania z usfug określonej organizacji
konsultacyjnej,

i) identyfikacje i podejmowanie stosownych dńńń w odpowiedzi na kuzdę znane ryzyko
dla bezstronności wynikające z dńńalności innych osób, jednostek i organizacji;

j) analizę i dokumentowanie niepodejmowania przez kierownictwo dńńń *ob". danych
wejŚciowyctl, które są w konflikcie z procedurami operacyjnymi jednostki certyfikującej
iub innymi obowiągującymi wymaganiami;

k) zaPewnienie możliwości prowadzeńa ńezależnych dńńań chroniących bezstronność w
odniesieniu do decyzji podejmowanych przęz najwyzsze kierownictwo;

1) zaPewnienie dostępności usług dla wszystkich wnioskującycĘ których działalność
pokrywa się z zakresem działaniajednostki certyfikującej;

ł) zaPewnienie przęirzystoŚci i otwartości w prowadzonyctr działaniach dzięki dostęporłi do
informacji niezbędnych do fuŃcjonowania jednostki certyfikującej i realizacji piogra*u
certyfikacji;

m) zaPewnienie bezstronności i braku konfliktu interesów w działalności personelu
jednostki certyfikującej,takZew odniesieniu do odwołń i skarg;

rr) zaPewnienie ochrony informacji o Hientach i personelu zaangażowanemu w procesie
certyfikacji oraz ochrony ich praw własności.

w szczególności zav-ądzańe bezstronnością realizowane będzie poprzez:
' zobowięańe się najwyższego kierovmictwa do zachowania bezstronności;. dokumentowanie dńńńchroniących bęzstronnosć i poufirość;
' zaPevmienie równowaznej reprezentadi wszystkich stron istotnie zainteresowanych;l anahzę i identyfikację zagrożeń bezstronności i niezalezności wynikających z jej

działalnosci (analizy zagr ożeń} oraz podejmowanie adekwatnyc h dzińah;


