
Zarząd TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. deklaruje, że wszystkie usługi świadczone  
są w sposób bezstronny i uczciwy. Ponadto oświadcza, że:

• na bieżąco identyfikuje ryzyka w odniesieniu do bezstronności i zapobiega 
sytuacjom, w których mógłby wystąpić konflikt interesów i zarządza  
konfliktami interesów,

• nie prowadzi działalności, która mogłaby ją narazić na zarzut braku 
bezstronności, obiektywizmu i poufności w prowadzonych procesach ocen 
zgodności,

• nie sugeruje, że certyfikacja, inspekcja, walidacja lub weryfikacja mogłaby 
być łatwiejsza lub tańsza w przypadku korzystania z określonych usług 
konsultacyjnych lub szkoleniowych.

• nie zleca na zewnątrz podejmowania decyzji o certyfikacji oraz przeglądu  
i wydawania oświadczeń walidacyjnych lub weryfikacyjnych,

• dobiera personel do realizacji zadań tak, by eliminować potencjalne źródła 
stanowiące zagrożenia dla bezstronności związane z familiarnością i wcześniej 
świadczonymi usługami oraz zobowiązuje personel do zgłaszania wszelkich 
potencjalnych konfliktów interesów,

• zapewnia, że działalność podwykonawców nie wpływa na poufność  
i bezstronność działalności związanej z oceną zgodności i badaniami,

• podejmuje działania w reakcji na wszelkie zagrożenia dla swojej bezstronności, 
wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji.

• nie prowadzi certyfikacji innych jednostek certyfikujących w zakresie ich 
systemu zarządzania jakością,

• nie prowadzi usług konsultacyjnych w zakresie systemów zarządzania,
• nie prowadzi audytów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów,
• nie podzleca audytów do organizacji prowadzących usługi konsultacyjne w 

zakresie systemów zarządzania,
• nie projektuje, nie produkuje, nie wprowadza do obrotu i nie dystrybuuje 

wyrobów, procesów oraz usług, dla których prowadzi oceny,
• nie świadczy konsultacji swoim klientom w zakresie certyfikowanych wyrobów,
• nie świadczy usług konsultacyjnych wspomagających asercję dotyczącą GHG. 

W TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. wdrożony jest system compliance jako narządzie
zapewnienia zgodności z prawem i zasadami wewnętrznymi.

Zdarzenia wskazujące na brak bezstronności lub elementy działalności mogące  
być przyczyną braku bezstronności są poddawane ocenie niezależnego Komitetu 
Chroniącego Bezstronność powołanego przy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Zarząd TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. deklaruje, że:

System zarządzania funkcjonujący w TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. jest  
zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001, oraz stosownie do poszczególnych 
programów, z wymaganiami norm/ specyfikacji ISO/IEC 17021-1,ISO/IEC 17021-3,  
ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC TS 17021-10, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024,  
ISO 14065, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27006,ISO/TS 22003; 
przepisów prawnych, wymagań akredytacyjnych, dokumentacjiwłaścicieli 
programów certyfikacji.

Jednostka Inspekcyjna spełnia wymagania jednostki inspekcyjnej typu A.

Świadczone usługi są ogólnie dostępne dla wszystkich wnioskujących, których 
działalność pokrywa się z zakresem działania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Klienci traktowani są uczciwie bez dyskryminowania lub uprzywilejowania
któregokolwiek z nich. Oceny zgodności, inspekcje, kontrole, weryfikacje
i badania laboratoryjne wykonywane są z zachowaniem bezstronności i
norm oraz wymagań klientów, organów stanowiących i organizacji udzielających
uznania. Postępowanie TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. regulują zapisy zawarte
w Księdze Systemu Zarządzania i procedurach systemu zarządzania.

Posiada odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia
działalności oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Działalność laboratoryjna prowadzona jest z zachowaniem  
spójności pomiarowej.

Personel:
• jest wystarczająco liczny do realizacji zadań,
• posiada odpowiednie kompetencje,
• pracuje zgodnie z systemem zarządzania,
• jest wolny od zewnętrznych oraz wewnętrznych nacisków handlowych, 

finansowych i innych, a jego płace nie są powiązane z wynikami ocen 
zgodności oraz liczbą przeprowadzanych procesów.

Wszelkie informacje uzyskiwane w ocenach zgodności i badaniach 
laboratoryjnych traktowane są jako poufne.
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Polityka jakości i bezstronności


