
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI SGS
SGS Polska Sp. z o.o. (SGS) jako
jednostka inspekcyjna, certyfikująca,
badawcza oraz notyfikowana deklaruje, 
że wszystkie usługi są świadczone 
w sposób bezstronny, niezależny,
obiektywny i etyczny.

SGS w ramach prowadzonej działalności
inspekcyjnej, certyfikacyjnej oraz
badawczej posiada Certyfikaty akredytacji
dla:
- Jednostki Inspekcyjnej typu A Nr AK 013,
- Jednostki Certyfikującej Wyroby Nr AC
152, oraz posiada notyfikację KE 
w obszarze certyfikacji wyrobów
budowlanych,
- Jednostki Certyfikującej Systemy
Zarządzania Nr AC 162,
- Weryfikatora EMAS Nr PL-V-0018,
- Labaratorium Badawczego Nr AB 313.

SGS jest świadoma znaczenia
bezstronności i potencjalnych konfliktów
interesów związanych z akredytowaną
działalnością
inspekcyjną, certyfikującą, badawczą,
audytową oraz działalnością związaną z
weryfikacją i walidacją EMAS,
w oparciu odpowiednio o wymagania norm
PN-EN ISO/IEC 17020,
PN-EN ISO/IEC 17024,
PN-EN ISO/IEC 17021-1,
PN-EN ISO/IEC 17025, 
PN-EN ISO/IEC 17065.

SGS posiada program zgodności, oparty
na “Kodeksie etyki zawodowej
– Zasady zawodowej rzetelności 
i postępowania SGS” w celu
zapewnienia najwyższych standardów
rzetelności wszystkich czynności,
wykonywanych na całym świecie zgodnie 
z najlepszą międzynarodową dobrą
praktyką.

Najwyższe kierownictwo SGS Polska 
Sp. z o.o. jednostki inspekcyjnej,
certyfikującej i laboratorium badawczego
oraz weryfikatora środowiskowego EMAS,
w tym obszarów akredytowanych 
i notyfikowanych zobowiązuje się 
do zachowania bezstronności.

SGS Polska Sp. z o.o. na bieżąco
przeprowadza ocenę ryzyka,
a w razie potrzeby również dla specyficznej
działalności lub umów, pod kątem
bezstronności i potencjalnych konfliktów
interesów, związanych
z działalnością akredytowanej inspekcji,
certyfikacji, audytu oraz weryfikacji 
i walidacji EMAS oraz działalności
laboratoryjnej w oparciu odpowiednio
o wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17020,
PN-EN ISO/IEC 17021-1,
PN-EN ISO/IEC 17024,
PN-EN ISO/IEC 17025, 
PN-EN ISO/IEC 17065.

Wyniki oceny ryzyka są przeglądane 
przez niezależne Komitety
ds. Bezstronności w poszczególnych
obszarach działalności.

Kwestie konfliktu interesów i obiektywności
są przedmiotem corocznych sesji
szkoleniowych i wiążących umów mających
na celu zapewnienie, że usługi inspekcji,
certyfikacji, audytu oraz weryfikacji
i walidacji EMAS oraz badań
przeprowadzane w oparciu odpowiednio 
o wymagania norm
PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/ IEC
17021-1, PN-EN ISO/IEC 17024, PN-EN
ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17065 są
prowadzone w niezależny i bezstronny
sposób.

Ponadto oświadczamy, że w zakresie
inspekcji, certyfikacji, audytu, badań 
oraz weryfikacji i walidacji EMAS,
w tym obszarów akredytowanych 
i notyfikowanych SGS Polska Sp. z o.o.:
a) jest bezstronna, niezależna i działa jak
strona trzecia;
b) nie oferuje i nie świadczy żadnej
działalności konsultacyjnej;
 c) oferuje swoje usługi bez powiązań 
z firmami świadczącymi konsultacje 
i nie ma powiązań z żadnymi jednostkami
konsultującymi, które mogłyby zagrozić jej
postrzeganiu jako bezstronnej i niezależnej
jednostki;

a) nie prowadzi szkoleń dedykowanych 
w sposób, który mógłby zagrozić jej
postrzeganiu jako bezstronnej
i niezależnej jednostki;
b) identyfikuje i analizuje potencjalne
konflikty interesówwynikające
z prowadzenia działalności inspekcyjnej,
certyfikacyjnej, audytowej
oraz działalności związanej
z weryfikacją i walidacją EMAS
w oparciu odpowiednio wymagania norm
PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC
17021-1, PN-EN ISO/IEC 17024, PN-EN
ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17065 w
tym potencjalne konflikty wynikające z jej
powiązań;
c) zapewnia bezstronne, niezależne
i obiektywne zaangażowanie personelu nie
ulegającego naciskom handlowym,
finansowym i innym;
d) podejmuje decyzje w prowadzonych
procesach inspekcji, badań, certyfikacji,
audytu, weryfikacji i walidacji EMAS
na podstawie uzyskanych obiektywnych
dowodów bez wpływu na te decyzje innych
stron czy innych interesów;
e) deklaruje nie podejmować się inspekcji,
badań, certyfikacji, przeprowadzania
audytów oraz weryfikacji i walidacji EMAS
w przypadku niedopuszczalnego
zagrożenia bezstronności;
 f) deklaruje nie prowadzenie audytów
wewnętrznych dla swoich certyfikowanych
oraz weryfikowanych klientów;
 g)nie projektuje, nie produkuje, nie
wprowadza do obrotu i nie dystrybuuje
wyrobów,procesów
oraz usług, gdzie prowadzi inspekcje,
badania, oceny, audyty certyfikacje  
oraz przeprowadza weryfikacje
oraz walidacje EMAS;
 h) deklaruje utrzymywanie w poufności
wszelkich informacji uzyskiwanych
w procesach inspekcji, badań, certyfikacji,
audytu oraz weryfikacji i walidacji EMAS.
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Grzegorz Urbanowicz
Dyrektor Zarządzający SGS Polska


