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Deklaracja bezstron ności

Siec Badawcza Łukasiewicz - Poznański lnstytut Technologiczny jako jednostka ceńyfikująca
wyroby jest niezaleznym dostawcą usług związanych z oceną zgodności wyrobów przemysłu

drzewnego,
Kierownictwo lnstytutu mając na uwadze znaczenie bezstronności w procesie oceny zgodności,
zarządzania konfliktami interesow, a także gwarantowania obiektywności swojej działalnościw
zakresie oceny zgodności deklaruje, iz:

o

prowadzi działalnośów sposób bezstronny, rzetelny i niezależny jako strona trzecia
(niezależna od organizacji lub produktu, ktory ocenia) w systemie oceny zgodności
wyrobów, zgodnie z wymaganiami PN-EN lSO/lEC 17065:2013 poszerzonymi o
wymagania: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 30512011 z dnia g
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych iuchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG; EPA US - Toxic
Substances Control Act (TSCA) - TSCA Title Vl - Final rule, zawańych w Federal Register
40CFR Parl 770,, Rozporządzenia ,,Sposoby kontroli substancji toksycznych w powietrzu
stosowane w celu obnizenia emisji formaldehydu z tworzvw drzewnych rozdziały 9312093120.12, tytuł 17"

.

wymagania dotyczące bezstronnościi niezalezności spełniane są także pzez jego
Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i
Konstrukcji (BDD) (zgodnie z PN-EN lSO/lEC 17025:2018-02), oraz pozostałe części
lnstytutu;

.

decyzje w sprawach oceny zgodności podejmowane są obiektywnie i są one wolne od
nacisków;

o

prdcownicy Działu Certyfikacji Wyrobow Pzemysłu Drzewnego, jak i wysoko kwalifikowani,
niezależni eksperci oraz inspektorzy zobowiązani zostali do najwyższej rzetelności w
realizacji zadań związanych z oceną zgodności, posiadają konieczne kwalifikacje
techniczne w danej dziedzinie oraz nie są poddawani zadnym naciskom czy motywacji,
zwłaszcza finansowej, mogącym wpływaó na ich opinię lub wyniki oceny zgodności
(szczególnie ze strony osob lub grup osob posiadających interes w wynikach danej oceny);

.

wynagrodzenie kierownictwa jednostki oceniającej zgodnośćoraz jej pracownikow nie jest
uzaleznione od liczby wydanych ocen zgodności ani od wynikow tych ocen;

o

jednostka oceniająca zgodność,jej ścisłekierownictwo olaz pracownicy odpowiedzialni za
realizację zadań związanych z oceną zgodnościnie angażują się bezpośrednio w
projektowanie, produkcję lub konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, instalację,
uzytkowanie lub konsenłvację ocenianych produktów, ani nie mogą reprezentować stron
zaangażowanych w taką działalność.Nie angazują się w działalność,która moze zagrozić
niezależnościich osądow i wiarygodności w związku z działalnościąw zakresie oceny

zgodności, która podlega notyfikacji. Zakaz ten dotyczy

w

szczególności usług

konsultingowych;
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c

żadna z częścisiec Badawcza Łukasiewicz - poznańskiego lnstytutu Technologicznego,
nie są i nie będą projektantem, wytworcą, instalatorem, dystrybutorem lub utrzymującym
ceńyfikowany wyrob;
Jednostka nie będzie równiez dostawcą, nabywcą, właścicielem,użytkownikiem wyrobow,
ktore są poddawane ocenie, ani upowaznionym przedstawicielem żadnej z tych stron.
Jednostka, jej kierownictwo najwyższego szczebla i personel odpowiedzialny za
przeprowadzenie działań związanych z oceną, przeglądem i decyzją certyfikacyjną nie
będzie bezpośrednio zaangażowany w projektowanie, produkcję lub budowę,
wprowadzanie do obrotu, instalację, użytkowanie lub konsenłvację tych wyrobow, ani
reprezentować stron zaangażowanych w te działania;

.

jednostka oceniająca zgodnoścani żadna z częściSieć Badawcza Łukasiewicz Poznańskiego lnstytutu Technologicznego nie są i nie będą projektantem, wdrazającym,
operatorem lub utrzymującym ceńyfikowany proces;

.

jednostka oceniająca zgodnośó ani żadna z częściSieó Badawcza Łukasiewicz Poznańskiego lnstytutu Technologicznego nie są i nie będą projektantem, wdrażającym,
dostawcą lub utzymującym ceńyfikowaną usługę;

o

jednostka oceniająca zgodnośćani żadna z częściSiec Badawcza Łukasiewicz Poznańskiego lnstytutu Technologicznego nie oferują i nie będą oferować lub świadczyć
swoim klientom konsultacji; Jednostka nie oferuje zadnego doradztwa, określonego w pkt
3.2.a PN-EN lSO /lEC 17065, w stosunku do jakiegokolwiek klienta objętego notyfikacją;

.
.
o
o

kierownictwo jednostki identyfikuje mozliwe ryzyka dla swojej bezstronności oraz konflikty
interesów, a w przypadku ich wystąpienia ogranicza skutki i eliminuje przyczyny;

z

Działem ceńyfikacji wyrobow przemysłu Drzewnego zapewniają
poufność względem otrzymanych dokumentacji i informacji otrzymanych o Kliencie;

cały lnstytut wraz

lnstytut wraz z jego Działem ceńyfikacji wyrobow przemysłu Drzewnego nie prowadzą
szkoleń dedykowanych swoim Klientom dotyczących ceńyfikowanych wyrobów, nie
prowadzą konsultacji oraz szkoleń w zakresie prowadzonych procesów ceńyfikacji;

że działalnośójej

podwykonawców nie wpływała na poufność,
jego
obiektywizm ani bezstronnośó
działalnościzwiązanej z ocenązgodności.

lnstytut zapewnia,

Organami opiniodawczo-doradczymi Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznańskiego
lnstytutu Technologicznego (Najwyzszego Kierownictwa) są Rada Chroniąca Bezstronnośó oraz
Komitet Techniczny. Rada Chroniąca Bezstronnośc, w ktorej zapewniona jest zrownowaźona
reprezentacja stron, olaz ktora posiada dostęp do wszystkich potzebnych informacji, jest
gwarantem bezstronności działalnościceńyfikacyjnej, inspekcyjnej oraz laboratoryjnej. Rada
bierze także czynny udział w tworzeniu i udoskonalaniu polityk lnstytutu związanych z
bezstronnością oraz oceną zgodności.

Jako Dyrektor lnstytutu zobowiązuję się do osobistego zachowania bezstronności oraz
za pewn
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