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Art. 1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH
1.1

Informacje ogólne

Niniejsze Szczegółowe Wytyczne mają zastosowanie do Certyfikacji Systemów Zarządzania Działaniami
Antykorupcyjnymi w oparciu o normę ISO 37001 jako uzupełnienie postanowień zawartych w Regulaminie
IMQ certyfikacji systemów zarządzania - System CSQ (Reg. CSQ).

Art. 2. WARUNKI OGÓLNE
1.2

Certyfikacja

1.2.1

Wniosek o Certyfikację

Certyfikacja ISO 37001 musi obejmować wszystkie lokalizacje i procesy Organizacji; może jednakże zostać
ograniczona do jednego państwa, z wykluczeniem lokalizacji i działalności prowadzonych poza nim. W tym
ostatnim przypadku, jeżeli lokalizacja główna (lub podmiot macierzysty) Organizacji ma siedzibę za granicą,
to może okazać się konieczna ocena aspektów właściwych dla tej lokalizacji, nawet jeżeli certyfikat jej nie
obejmuje.
1.2.2

Dokumentacja

Podczas czynności auditowych podlegają ocenie wszelkie udokumentowane informacje wymagane w
normie.
Dla potrzeb rozpoczęcia czynności auditowych zasadniczo wymagane jest od Organizacji przesłanie
następującej dokumentacji: zakres zastosowania systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
polityka zapobiegania korupcji, księga systemu zarządzania (jeżeli takowa istnieje), dokument oceny ryzyka.
1.2.3

Treść Certyfikatu

W drodze odstępstwa od postanowień par. 4.4.2 Reg. CSQ, certyfikat ISO 37001 nie zawiera odniesienia do
żadnego sektora towarowego.
W zakresie certyfikatu należy podać wszelką działalność prowadzoną przez Organizację jak również uściślić
konkretne procesy uwzględnione w związku z zapobieganiem korupcji.

1.3

Obowiązki Certyfikowanej Organizacji

Tytułem uzupełnienia postanowień par. 5.1 litera k) Reg. CSQ, Organizacja certyfikowana lub będąca na
etapie certyfikacji musi bezzwłocznie poinformować IMQ o:
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•

swoim ewentualnym zaangażowaniu w sytuacje krytyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla
gwarancji certyfikacji systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi;

•

wszelkich zdarzeniach związanych ze zjawiskami korupcji, w które może być zaangażowany jeden
lub kilku pracowników, oraz o związanych z tym działaniach podjętych w celu powstrzymania
skutków tego typu zdarzeń, analizie głównych przyczyn, odpowiednich działaniach naprawczych.

W przypadku, gdy IMQ poweźmie wiedzę o toczących się śledztwach/postępowaniach sądowych przeciwko
Organizacji w związku ze zjawiskami korupcji lub o jakiejkolwiek innej sytuacji związanej z certyfikowanym
systemem zarządzania, która zostanie uznana za krytyczną i/lub zasługującą na dokładniejsze zbadanie,
IMQ przeprowadzi odpłatnie dodatkowe audity oraz ewentualnie podejmie działania mające na celu
zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji.
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