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DEKI,ARACJA BEZSTRONNOŚCI

Jednostka certyfikująca osoby (persone} COCH zachowuje w swojej dzi*alności bezstronnoŚć
na wszrystkich etapach procesów cerlyfikacji poprzez
a zapewnienie potiryki i procedur zgodnie, z którymi działa jednostka certyfikującą które są

uczciwe wobec wszystkich wrrioskująpych, kandydatów i osób certyfikowanych oraz
bezstronne wobec innych obszarów działalności COCH i nie uleganie naciskom finansowym
i handlowym,

a zapewnienie bezstronności w działaniach jednostki certyfikującej wobec wszystkich
wnioskująrych, kanfudatow i osób ceffikowanych, . L;

. umożliwienie wszystkim istotnie zainteresowątym,stro4Ó.m udziału w tworzeniu poiityi<i i
równowaanym zaangazowaniu w działalność certyfikacyjr_IŁ,, - 

_

t zapewnienie przejrzrystŃci programu cerryfikacji dzięki powszechnie dostępnym
informacjom dotycząqrm j ego funkcjonowanią

a zapewnienie ochrony wszrystkich informacji pozyskanych w procesie certyfikacji, także
pochodzących z innych źródełnż wnioskująry, kandydat lub osoba certyfikowana

W szczególności zachowanie bezstronności realizowane będzie poprzez:
. zachowanie przez personel poufirości i bezstronności w odniesieniu do informacji

urryskanych w trakcie wykonywanych zńń zńązanych z certyfikacją w tym w za]<resie

odwołń i skarg, w ramach zatrudnienia i po jego ustaniu;
r wprowadzanie stosownych deklaracji inańzór nad działaniami personelu,
. wykonywanie analizry i identyfikacji zągrożeń bezstrorrności i potencjalnych źródeł konfliktu

interesów oraz podejmowanie działń minimalizujących i eliminujągych te konflikty;
. bieżącą identyfikację i dokumentowanie zagrożęń dla bezstrormości jednostki certyfikującej

zwią,zanych ze szkoleniarri,
. zapewnienie obieĘwizną bezstonności i braku sprzeczności interesów w działaniach w

trakcie a zadań zwipanych z certyfikacją w Ęm braku osób wnioskujących o
certyfikacją które braly udział w szkoleniu prowadzonym w COCH w okresie ostatrich
dwóch lat;

. powiadomienie kierownictwa w przypadku wystąpienia sprzeczrości interesów,

. zapewnienie, że ńkt z personelu nie występuje jako egzaminator określonego kandydatą
którego szkolił w ciągu ostatrich dwóch lat, hcząs od daty zakończeńa dńńń
szkoleniowych.

. zapewnienie, że wszystkie procesy certyfikacji yykonywane pr7śzjednostkę są niezależne
od szkolenią

. zapełvnienie bezstronności w przypadku certyfikacji własnego personelą

. brak sugestii, że skorzystanie z obu usfug (certyfikacyjnej i szkoleniowej) mogłoby się
wipać z korzyścią dla wnioskują§egą

' brak wymogu ukończenia prz;ez kandydata szkolenia w COCH, jako wyłącznego warunku
wstępnego do ceffikacji, :

W zachowanie bezstronności włąpzone są wsrystkie struktury tworząpe je&rostkę certyfikującą
(kierownictwo,RadaZarząfuajwa- komitet prograrno\Ą/y, Komitet Techniczry, personel).
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