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Deklaracja Bezstronności 
 

Kierownictwo Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zapewnia, że rozumie znaczenie 
bezstronności w prowadzeniu przez PCBC S.A. badań, inspekcji, certyfikacji w obszarze dobrowolnym i 
regulowanym prawem, a także zarządza konfliktami interesów i gwarantuje obiektywność swojej 
działalności w tym zakresie, a w szczególności deklaruje: 

1) działać bezstronnie i niezależnie jako strona trzecia; 
2) nie prowadzić działalności konsultacyjnej w deklarowanym zakresie akredytacyjnym; 
3) prowadzić działalność w zakresie badań, inspekcji i certyfikacji bez powiązań z organizacjami 

konsultującymi oraz nie podzlecać prowadzenia auditów takim organizacjom; 
4) nie prowadzić szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu PCBC S.A. jako jednostki 

bezstronnej i niezależnej; 
5) identyfikować i analizować potencjalne konflikty interesów, wynikające z powiązań PCBC S.A. 

i prowadzonej działalności badawczej, inspekcyjnej i certyfikacyjnej oraz podejmować działania 
eliminujące lub minimalizujące takie zagrożenia; 

6) nie podejmować się badań, inspekcji lub certyfikacji w przypadku niedopuszczalnego zagrożenia dla 
bezstronności; 

7) nie podejmować się certyfikacji innych jednostek certyfikujących w zakresie ich systemów zarządzania 
jakością; 

8) zapewnić bezstronne, niezależne i obiektywne zaangażowanie personelu wewnętrznego  
i zewnętrznego, nie ulegającego naciskom handlowym, finansowym i innym; 

9) podejmować decyzje w procesach badań, inspekcji, certyfikacji na podstawie uzyskanych 
obiektywnych dowodów bez wpływu na te decyzje innych interesów lub innych stron; 

10) utrzymywać w poufności wszelkie zastrzeżone informacje dostarczane przez naszych klientów; 
11) ponosić odpowiedzialność za bezstronność prowadzonych działań. 

PCBC S.A. deklaruje, że nie jest: 
1) projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem oraz utrzymującym certyfikowany wyrób; 
2) projektantem, wdrażającym, operatorem lub utrzymującym certyfikowany proces. 
3) zaangażowane w projektowanie, wytwarzanie, dostawę, instalację, zakupy, prawa własności, 

użytkowanie lub utrzymanie przedmiotów inspekcji. 

Ponadto nie oferuje i nie świadczy swoim klientom usług auditowania wewnętrznego tam, gdzie program 
certyfikacji wymaga oceny systemu zarządzania klienta. 

Kierownictwo PCBC S.A. zapewnia niezbędne zasoby dla zapewnienia realizacji złożonej deklaracji. 
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