
 

Polityka bezstronności 

 
Kierownictwo Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX deklaruje, że usługi w zakresie 

certyfikacji wyrobów świadczone są w sposób bezstronny. 

W prowadzonej działalności certyfikacyjnej kieruje się następującymi zasadami: 

 Dla zachowania pełnej bezstronności w realizacji zadań związanych z procesem certyfikacji ze 

struktury organizacyjnej Instytutu została wydzielona samodzielna komórka organizacyjna – Zakład 

Certyfikacji Wyrobów 

 Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” nie jest projektantem, wytwórcą ani 

dystrybutorem wyrobów certyfikowanych przez Zakład Certyfikacji Wyrobów 

 Instytut nie oferuje i nie świadczy usług konsultacyjnych klientom ubiegającym się o certyfikację, nie 

deklaruje również, że certyfikacja byłaby prostsza, szybsza lub tańsza, gdyby korzystano z usług 

innych organizacji, które świadczą usługi konsultacyjne 

 Zarówno Zakład Certyfikacji Wyrobów jak również inne komórki organizacyjne Instytutu nie oferują 

ani nie świadczą swoim klientom konsultacji w zakresie systemu zarządzania lub auditowania 

wewnętrznego 

 Kierownictwo Instytutu, którego częścią jest Zakład Certyfikacji Wyrobów zapewnia, że zarówno 

działalność Instytutu jak i żadnego podmiotu będącego pod jego nadzorem nie zagraża bezstronności 

działalności certyfikacyjnej 

 Dyrekcja Instytutu identyfikuje i zapobiega sytuacjom, które mogą prowadzić do wystąpienia 

konfliktu interesów wynikających z własnych interesów oraz powiązań z Instytutu z innymi 

organizacjami i deklaruje podejmowanie działań w odpowiedzi na każde znane ryzyko dla 

bezstronności wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji 

 Personel Zakładu Certyfikacji Wyrobów, członkowie Rady Zarządzającej i eksperci uczestniczący w 

procesie certyfikacji zobowiązani są do bezstronnego działania i nie ulegania naciskom handlowym, 

finansowym lub innym oraz do ujawniania każdej znanej im sytuacji, która może prowadzić do 

konfliktu interesów 

 Zarówno personel zarządzający Instytutem jak i personel uczestniczący w procesie przeglądu oraz 

podejmowania decyzji w sprawie certyfikacji nie jest zaangażowany  

w działalność odrębnej osoby prawnej, gdy ta oferuje lub świadczy konsultacje 

 Instytut nie oferuje usług certyfikacyjnych w powiązaniu z organizacjami świadczącymi konsultacje 

 Personel Zakładu Certyfikacji Wyrobów podejmuje decyzje dotyczące certyfikacji na podstawie 

obiektywnych dowodów uzyskanych w procesie certyfikacji oraz nie podzleca procesów oceny 

zgodności innym podmiotom 

 W przypadku, gdy konflikt interesów może stanowić zagrożenie dla bezstronności, personel Zakładu 

Certyfikacji Wyrobów nie podejmuje się przeprowadzania procesu certyfikacji 

 Dyrekcja Instytutu oraz Rada Zarządzająca okresowo dokonuje przeglądu realizacji polityki 

bezstronności, identyfikując i analizując wszystkie potencjalne konflikty interesów wynikające  

z prowadzonej działalności certyfikacyjnej, w tym konflikty wynikające z jej powiązań. 
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