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Auditor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Recertifikace

Recertifikace je zpracována v souladu se schématem Evropské organizace pro kvalitu pro obor BOZP - CS & CoS 45000.

Přihlásit se ke zkoušce
Pokud Vám termín nevyhovuje nebo není vypsán, na dalším termínu se domluvíme.

Charakteristika
Doba platnosti certifikátu A-BOZP je stanovena na 3 roky. Před uplynutím této doby má držitel certifikátu právo požádat o
prodloužení platnosti certifikátu (opakovanou certifikaci - recertifikaci) na další 3leté období.
Držitel certifikátu je povinen podat žádost o recertifikaci k COp do data skončení platnosti certifikátu. Dle akreditovaného postupu
je akceptováno podání Žádosti o recertifikaci do 6 měsíců do skončení platnosti certifikátu.
Držitel certifikátu a potenciální žadatel o recertifikaci musí plnit po dobu platnosti vydaného certifikátu povinnosti držitele
certifikátu uvedené v dokumentu „Prohlášení držitele certifikátu“.
Ke každé žádosti o recertifikaci je třeba připojit vyplněné „Prohlášení držitele certifikátu“.

Požadavky na recertifikaci bez opakování certifikační zkoušky
V průběhu platnosti certifikátu doložit každoroční absolvování doškolovacích kurzů pro auditory v rozsahu 15 hodin. Alespoň jeden
z nich bude zakončen písemným testem.
Doložit provedení minimálně 3 auditů ne starších než 3 roky v rozsahu 12 auditodnů a to třetí stranou (certifikačních) nebo druhou
stranou (u dodavatelů) nejméně ve funkci auditora – člena týmu.
Doložení praxe v ročních zprávách držitele certifikátu.

Doplňkové informace
Všechny certifikáty jsou majetkem COp při České společnosti pro jakost.

Ke stažení:
Prohlášení držitele certifikátu
Roční zpráva držitele certifikátu
Deník auditora

Postup certifikace

Vyplnění odpovídající přihlášky Formuláře přihlášek používaných ČSJ — Česká společnost pro jakost (csq.cz) , přiložení všech
potřebných dokladů v elektronické podobě a zaslání e-mailem odpovědné osobě COp.
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Vyhodnocení míry splnění požadavků žadatele ze strany ČSJ
Případné dodatečné doplnění požadovaných dokumentů
Rozhodnutí o splnění požadavků pro recertifikaci A-BOZP
Při splnění požadavků - vystavení nového certifikátu s platností na další 3 roky, fakturace, po zaplacení faktury odeslání certifikátu.
Při nesplnění požadavků – absolvování celé zkoušky v plném rozsahu nebo neprodloužení certifikátu.
Recertifikace opakováním písemné a ústní zkoušky v plném rozsahu.
žadatel o recertifikaci je povinen absolvovat zkoušku v plném rozsahu vždy, pokud nesplní podmínky stanovené pro recertifikaci ABOZP nebo podá žádost o recertifikaci později než 6 měsíců od skončení platnosti certifikátu. Zkouška probíhá dle zásad
certifikace (směrnice“ Informace pro žadatele o certifikát…“)

Bližší informace
Ing. Monika Ryšánková
T: +420 221 082 255
E: rysankova@csq.cz
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