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ДЕКЛАРАЦІЯ
ЩОДО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ
ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ
ДП "БУКОВИНАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ
Орган з сертифікації систем менеджменту ДП "Буковинастандартметрологія"
заявляє, що:

він має юридичний статус, організаційну структуру, адміністративні та
юридичні права, компетентний штатний персонал, фінансовий стан та систему
оплати праці співробітників, що забезпечують необхідну впевненість у тому, що він
визнається об’єктивним та незалежним від розробників, виробників, постачальників
та споживачів при надаванні послуг з сертифікації і оцінюванні систем
менеджменту;

забезпечує незалежність керівництва і персоналу органу з сертифікації від
будь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску, які могли б впливати на
результати сертифікації систем менеджменту;

бере на себе зобов’язання щодо забезпечення неупередженості в діях щодо
сертифікації систем управління;

послуги органу з сертифікації загальнодоступні та об’єктивні для всіх
заявників, чия діяльність потрапляє в заявлену ним сферу діяльності (галузь
акредитації), органом сертифікації не висуваються непомірні фінансові або інші
умови;

процедури, за якими працює орган сертифікації, здійснюються без
дискримінації та неупередженості.

персонал ОС діє об’єктивно та неупереджено, не допускаючи комерційного,
фінансового чи будь-якого іншого тиску, що загрожує його неупередженості

проведення робіт ОС з сертифікації системи менеджменту не залежить від
величини замовника, його членства в будь-якій асоціації чи групі, так само, як і
сертифікація не залежить від кількості уже виданих сертифікатів;

ОС не пропонує та не провадить консультування з питань систем управління;
не здійснює внутрішні аудити у своїх сертифікованих замовників;

не сертифікує системи менеджменту замовників, які отримували від ОС
консультації стосовно систем управління);
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ОС не проводить та не здійснює внутрішні аудити у своїх сертифікованих
замовників;


не залучає до аудитів консалтингові організації систем управління;


ОС визначає, аналізує та документує можливі конфлікти інтересів, що
можуть виникнути через його взаємовідносини та створити загрозу
неупередженості та демонструє, як він усуває чи мінімізує такі загрози
Генеральний директор
ДП "Буковинастандартметрологія",
Керівник органу з сертифікації

Шух Я.В.

