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Deklaracja bezstronności  

 
IQS CERT Sp. z o. o. deklaruje, że usługi w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji 
osób, certyfikacji wyrobów, procesów i usług świadczone są w sposób bezstronny i niezależny od 
jakichkolwiek nacisków. 
 

IQS CERT kieruje się poniższymi zasadami gwarantującymi bezstronność prowadzonej 
działalności certyfikacyjnej. 

 Nie prowadzimy żadnej działalności doradczej ani szkoleń zamkniętych w sposób 
zagrażający postrzeganiu nas jako jednostki bezstronnej i niezależnej. 

 Nie prowadzimy żadnych auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych Klientów. 
 W przypadku, gdy konflikt interesów może stanowić zagrożenie dla bezstronności nie 

podejmujemy się przeprowadzenia procesu certyfikacji. 
 Nie realizujemy usług konsultingowych w obszarach certyfikacji systemów zarządzania, 

certyfikacji osób, certyfikacji wyrobów, procesów i usług. 
 Nie posiadamy powiązań i nie współpracujemy z organizacjami konsultingowymi 

i szkoleniowymi w zakresach certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji osób, 
certyfikacji wyrobów, procesów i usług. 

 Nie podzlecamy realizacji auditów ani innych czynności związanych z procesami certyfikacji 
systemów zarządzania, certyfikacji osób, certyfikacji wyrobów, procesów i usług 
organizacjom konsultingowym. 

 Nie przeprowadzamy certyfikacji innych jednostek certyfikujących. 
 Nie dopuszczamy do sugerowania przez jakąkolwiek firmę lub organizację, że certyfikacja 

byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza gdyby była wykonywana przez IQS CERT  
Sp.z o.o. 

 Zapewniamy bezstronność, obiektywność i niezależność całego personelu wewnętrznego 
i zewnętrznego naszej jednostki. 

 Identyfikujemy i analizujemy wszystkie potencjalne konflikty interesów wynikające 
z prowadzonej działalności oraz podejmujemy skuteczne działania eliminujące możliwość 
wystąpienia takich zagrożeń. 

 Podejmujemy natychmiastowe działania w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla swojej 
bezstronności, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji. 

 

Zarząd IQS CERT okresowo dokonuje przeglądu realizacji polityki bezstronności, identyfikując 
i analizując wszystkie potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym 
wszystkie konflikty wynikające z naszych powiązań. 
 

Poprzez wysoką świadomość wszystkich pracowników oraz ich duże zaangażowanie osobiste 
zapewniamy obiektywność, niezależność oraz rzetelność prowadzonych działań w realizowanych 
procesach certyfikacji, tworząc tym samym przejrzystość prowadzenia działań, odpowiedzialność 
społeczną i etykę postępowania. 
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