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DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
GLÓWNEGO URZĘDU MIAR
- JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ NR 1440

Kierownictwo GUM deklaruje, że Główny Urząd Miar jako Jednostka Notyfikowana nr 1440 w obszarze certyfikacji
w ramach systemu oceny zgodnośc i działa jako ni ezależna strona trzecia we wszystkich realizowanych procesach
zachowując zasady bezstro nno ści oraz takie same procedury w stosunku do wszystkich Klientów oraz, że zasady
te i procedw-y są zrozumiałe dla całego personelu zaangażowanego w takie procesy.
Bezstronność jest

zapewniona na poziomach polityki, oceny oraz decyzji w ramach procesu certyfikacji.

W ramach swojej struktury Główny Urząd Miar - Jednostka Notyfikowana nr 1440 (JN 1440) powołał Komitet Clu·oniący
którego nadrzędnym celem j est chronienie b ezstronnośc i w sprawach dotyczących certyfikacji w ramach
systemu oceny zgodnośc i , w tym ocena wszelkich zdarzeń, które mogłyby wskazywać na brak bezstronności oraz podjętych
działań zaradczych, wskazywanie zagrożeń bezstronn ości. Komitet umożliwia także stronom istotnie zainteresowanym
udział w tworzeniu polityki i zasad dotyczących zakresu oraz działania systemu certyfikacji.
Bezstronność,

JN 1440 nie j est projektantem, wytwórcą, instalatorem, dystrybutorem lub
oferuje, ani nie świad czy usług konsultacyjnych.
JN 1440 w prowadzonym procesie w ramach systemu oceny
obiektywność swojej działalności w zakresie certyfikacji.

utrzymuj ącym

zgodności zarządza

certyfiko wany wyrób oraz nie

konfliktami interesów oraz zapewnia

JN 1440 identyfikuje wsze lkie zagrożenia bezstronności wynikające z fam iliarno ści, z własnych interesów, wynikaj ące
z działalności innych osób, organizacji lub jednostek zw i ązanych, a także rzeczywistych lub postrzeganych konfliktów
interesów, oraz minimalizuje lub elin1inuje te zagrożenia i podejmuj e wszelkie działania w reakcji na występ uj ące
zagrożen ia bezstronności. Pracownicy oraz kadra zarządzająca uczestniczący w realizacj i procesu certyfikacji zobowiązani
są do bezstronnego działania wobec wni oskującyc h oraz nieulegania naciskom handlowym oraz finansowym obej muj ącym
również ograniczenia certyfikacji poprzez nadmierne oczekiwania finansowe. Ponadto zobowiązani są do uj awniania każdej
znanej im sytuacji, która może prowadzić do konfliktu interesów.
W sytuacj i gdy konflikt interesów
procesu certyfikacji.
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