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NADZÓ
ÓR OŚRODKA
A CERTYFIKACJI USŁUG PPRZECIWPOŻŻAROWYCH SITP
S SP. Z O..O. NAD WYDANYM
CERTYFIKATTEM KOMPET
TENCJI PERSSONELU W ZA
AKRESIE ZAG
GROŻEŃ POŻŻAROWYCH i
WYYBUCHOWY
YCH
Ośrodekk Certyfikacji Usług Przecciwpożarowyych Stowarzyszenia Inżynierów i Tecchników Pożżarnictwa
jest zobowiązany do
o sprawowa
ania nadzoruu nad wydan
nym certyfikkatem komppetencji perssonelu w
zakresie zagrożeń pożarowych
p
i wybuchow
wych w tym
m wykładowccy szkoleń pprzeciwpożarowych i
przeciww
wybuchowycch.
W okressie obowiązyywania certyyfikatu komppetencji perssonelu zgodn
nie z zawartąą umową, OCUP
O
jest
zobowiąązany do przeeprowadzenia jednej konntroli sprawd
dzającej.
W tym celu OCUP ma prawo żądać od posiaddacza certyfikatu informa
acji w zakressie:
‐ posługiwania się otrzymanym
o
certyfikatem
m w materiałach reklamowych, oferttowych, listo
ownikach
itp.,
‐ otrzymanych skarg na działalno
ość certyfikannta i prowad
dzenia rejestrru skarg,
‐ dostarcczenia opinii służbowej sporządzonejj przez przeło
ożonego certtyfikanta,
‐ podwyyższenia kwaalifikacji zaw
wodowych uuzyskania do
odatkowych uprawnień,, udziału w różnych
formach
h dokształcan
nia zawodow
wego.
Kryteria wpływające
e na decyzję o zawieszenniu certyfikatu:
1. Otrzym
manie negatywnej ocenyy po przepro wadzeniu ko
ontr4oli sprawdzającej prrzez OCUP,
2. Stwierrdzona zasad
dność skarg na
n działalnośść posiadacza certyfikatu
u.
3. Nie prrzestrzeganiaa postanowie
eń podpisaneej umowy w zakresie cerrtyfikacji kom
mpetencji personelu.
Kryteria wpływająące na decyzję
d
o pozbawien
niu certyfikatu
w zakressie zagrożeń przeciwpożżarowych i p rzeciwwybuchowych:

komppetencji

personelu
p

pełnienie wymagań
w
okkreślonych w decyzji Dyrektora
D
OCUP o zaw
wieszeniu ce
ertyfikatu
A. Niesp
kompeteencji personeelu, zarówno
o w zakresie merytoryczn
nym jak i term
minowym.
B. Nadużżywanie certtyfikatu kompetencji osóób do zagadn
nień nie objęttych certyfikkatem.
C. Po o
orzeczeniu sąądu o skaza
aniu prawom
mocnym wyyrokiem posiadacza certtyfikatu kom
mpetencji
personelu, za nie dopełnienie
d
obowiązków
w służbowych, w wyniku
u których d oszło do po
ożaru lub
wybuchu
u w zakładziee pracy.
D. Nie zrrealizowaniu w terminie zobowiązań finansowych
h wobec OCU
UP.

