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INFORMATOR O SYSTEMIE POTWIERDZANIA KOMPETENCJI  

PEŁNOMOCNIKÓW WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI w Polskim Centrum Bada  i Certyfikacji S.A.  
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Udział w systemie potwierdzania kompetencji pełnomocników Wewnętrznego Systemu Kontroli w Polskim Centrum Badań i 
Certyfikacji S.A. jest dobrowolny i dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria certyfikacji. Potwierdzanie kompetencji 
pełnomocników Wewnętrznego Systemu Kontroli w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. prowadzone jest przez Ośrodek 
Certyfikacji Personelu. Potwierdzenia kompetencji pełnomocnika Wewnętrznego Systemu Kontroli nie nale y rozumieć,  jako 
zobowiązania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. do zatrudniania jego posiadacza. Wa ność certyfikatu - 
potwierdzenia kompetencji pełnomocnika jest bezterminowa. Wszystkie informacje dotyczące osób ubiegających się  
o certyfikat kompetencji pełnomocnika uzyskane w czasie procesu certyfikacji, są traktowane przez Centrum jako poufne i 
odpowiednio chronione. 

 

2. KRYTERIA WYDANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI PEŁNOMOCNIKA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI 
O certyfikat kompetencji pełnomocnika Wewnętrznego Systemu Kontroli mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące 
wymagania: 

L.p. Rodzaj wymagania Zakres wymagania 

1.  Szkolenie Ukończenie cyklu szkoleń zgodnie z wymaganym programem: 
 Szkolenie dla auditorów WSK (16 godz.) 

 Szkolenie dla pełnomocników WSK (8 godz.) 
2.  Sprawdziany Zdanie sprawdzianu końcowego dla pełnomocników WSK 

3.  Praktyka zawodowa Posiadanie, co najmniej roku pracy zawodowej 

4.  Praktyka dotycząca WSK Posiadanie, co najmniej roku pracy zawodowej związanej z zagadnieniami dotyczącymi 
kontroli obrotu 

5.  Etyczne postępowanie Podpisanie kodeksu etycznego 

Mo liwe jest przystąpienie do egzaminu dla pełnomocników WSK bez konieczności uczestniczenia w szkoleniach 
obejmujących moduły tematyczne wymaganego programu mo liwe do wcześniejszego opanowania przez kandydata  
w procesie kształcenia lub w pracy zawodowej. Na podstawie przedło onych przez kandydata dokumentów i ewentualnego 
wywiadu przeprowadzonego w razie potrzeby przez Komitet (Komitet jest ciałem opiniującym i doradczym w sprawach 
certyfikacji osób), wydaje opinię odnośnie uzupełnienia szkoleń oraz mo liwości przystąpienia kandydata do egzaminu. 
Centrum mo e wydać certyfikat kompetencji pełnomocnika osobom posiadającym wa ne certyfikaty kompetencji wydane przez 
inne organizacje, z którymi Centrum zawarło porozumienie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów kompetencji pełnomocnika. 

Proces certyfikacji przy wydaniu certyfikatu kompetencji pełnomocnika odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym. 
 tryb rutynowy tryb specjalny 
Wydanie 
certyfikatu 
kompetencji 
pełnomocnika 

 osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała 
wymagane egzaminy zgodnie z 
wymaganym programem oraz spełnia 
pozostałe wymagania 

 przerwa między zdaniem egzaminu na 
pełnomocnika, a zarejestrowaniem wniosku 
o wydanie certyfikatu kompetencji 
pełnomocnika nie jest dłu sza ni  jeden rok. 
Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną 
dokumentacją spełniającą wymagania trybu 
certyfikacji pełnomocników 

 osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów 
tematycznych z wymaganego programu na 
podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów  
i spełnia pozostałe wymagania 

 w przypadku, gdy przerwa między zdaniem 
egzaminu na pełnomocnika, a zarejestrowaniem 
wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji 
pełnomocnika jest dłu sza ni  jeden rok, wniosek 
kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i 
kandydat mo e być proszony o odbycie 
dodatkowych szkoleń i/ lub sta ów 

 

3. PROCEDURA CERTYFIKACJI PEŁNOMOCNIKÓW WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI 
Czynności związane z procesem certyfikacji pełnomocników wykonywane są przez Ośrodek Certyfikacji Personelu, mieszczący 
się w budynku Centrum przy ul. Kłobuckiej 23A, telefon: (22) 46 45 575/510, faks (22) 46 45 459, e-
mail:dorleanska@pcbc.gov.pl, www.pcbc.gov.pl. Osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji pełnomocnika składa w 
Ośrodku Certyfikacji Personelu wniosek o dokonanie oceny i wydanie certyfikatu kompetencji pełnomocnika, do którego nale y 
dołączyć: 

 wypełniony kwestionariusz; 
 dokument potwierdzający praktykę zawodową, w tym związaną z kontrolą obrotu. 
 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu wymaganych szkoleń i zdaniu wymaganego sprawdzianu. 

 kserokopie posiadanych certyfikatów, równie  wydanych przez inne jednostki, jeśli ma to zastosowanie; 
 podpisany kodeks etyczny;  

 informację o tym, kto pokryje koszty związane z procesem wydania certyfikatu kompetencji pełnomocnika. 

Wymagane formularze oraz szczegółowe informacje dotyczące ich wypełnienia zainteresowani mogą otrzymać w Ośrodku 
Certyfikacji Personelu. Wykaz treści programowych szkoleń, które są wymagane przez Centrum przy ubieganiu się o certyfikat 
kompetencji pełnomocnika jest dostępny w Ośrodku Certyfikacji Personelu oraz na stronie www.pcbc.gov.pl, zakładka 
certyfikacja osób. 

Obecnie w procesie certyfikacji pełnomocników Wewnętrznego Systemu Kontroli obowiązuje znajomość tematyki 
następujących bloków programowych: 

 dla auditorów WSK (16 godz.), 
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 dla pełnomocników WSK (8 godz.). 
Kandydat na pełnomocnika jest oceniany przez Zespół Oceniający podczas egzaminu pisemnego (pytania testowe). Egzamin 
pisemny mo e być zaliczony po uzyskaniu 60% punktów z mo liwych do uzyskania punktów. Ka dy niezdany egzamin mo na 
poprawiać bez ograniczeń. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany na tych samych zasadach jak egzamin w pierwszym 
terminie. Wyniki egzaminu są poufne. 

 

4. OPIS PRACY I ZADA  PEŁNOMOCNIKA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI 
Pełnomocnik Wewnętrznego Systemu Kontroli posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do wdro enia Wewnętrznego Systemu 
Kontroli (na bazie wymagań dodatkowych wymagań zawartych w kryteriach Wewnętrznego Systemu Kontroli). Pełnomocnicy 
potrafią równie  zarządzać zagadnieniami WSK, analizować i doskonalić procesy dotyczące WSK realizowane w organizacji. 
Realizują równie  zadania „Pełnomocnika WSK”. Pełnomocnik WSK posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do doskonalenia 
Wewnętrznego Systemu Kontroli (wynikające między innymi z znajomości przepisów prawnych), jak równie  potrafi stosować 
umiejętności komunikowania się wewnątrz organizacji i na zewnątrz.  

 

5. WYMAGANE KOMPETENCJE PEŁNOMOCNIKA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI 
Postawy i zachowania:  
Pełnomocnik WSK powinien być w stanie: 
· Podejmować i wdra ać decyzje. 
· Myśleć i działać holistycznie. 
· Pracować w sposób zorientowany na wynik. 
· Działać profesjonalnie i z empatią. 
· Identyfikować i komunikować znaczenie i wartość faktów. 
· Argumentować, perswadować i generować entuzjazm. 
· Wyobra ać siebie w innych rolach i kulturach. 
· Brać pod uwagę kulturowe i regionalne odrębności. 
· Stosownie komunikować i ukierunkować się na grupę docelową. 
· Komunikować się z u yciem odpowiedniego języka. 
· Działać odpowiednio, stosownie do sytuacji. 
· Radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. 
· Przekazywać informację zwrotną. 
· Delegować odpowiednie zadania. 
· Przewodzić zespołowi i być równie  członkiem zespołu. 
 

6. ZAWIESZENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU KOMPETENCJI PEŁNOMOCNIKA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU 

KONTROLI 

Zawieszenie wa ności certyfikatu mo e nastąpić w przypadku: 
a) niewłaściwego powoływania się na posiadany certyfikat lub u ywanie certyfikatu w sposób wprowadzający w błąd. 
Posiadacz certyfikatu po otrzymaniu decyzji o zawieszeniu certyfikatu ma obowiązek zwrócić jednostce certyfikującej 
posiadany certyfikat. W przypadkach wątpliwych Pełnomocnik ds. Certyfikacji Osób i Systemów Bezpieczeństwa ywności 
mo e odwołać się do opinii Komitetu.  
W przypadku zawieszenia ważności certyfikatu kompetencji w następstwie wyników przeglądu, warunkiem ubiegania się  
o wydanie certyfikatu jest uzupełnienie niespełnionych wymagań. 

 

7. COFNIĘCIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU KOMPETENCJI PEŁNOMOCNIKA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI 
Cofnięcie wa ności certyfikatu kompetencji mo e nastąpić w przypadku: 
a) świadomego, niewłaściwego powoływania się na posiadany certyfikat lub u ywanie certyfikatu w sposób wprowadzający 

w błąd, 
b) prawomocnego orzeczenia sądu o popełnieniu przestępstwa w związku z pełnieniem funkcji pełnomocnika WSK, 
c) rezygnacji przez pełnomocnika WSK z certyfikatu. 

Nierozwiązanie w ustalonym czasie kwestii, które spowodowały zawieszenie certyfikatu mo e skutkować jego cofnięciem. 
Cofnięcie wa ności certyfikatu następuje po zasięgnięciu opinii Komitetu. Jeżeli przekroczenie uprawnień lub złamanie 
określonych zasad nie nosiło znamion złej woli, a posiadacz certyfikatu deklaruje chęć wyrównania wynikłych z tego strat i 
szkód, konsekwencją może być zawieszenie, nie zaś cofnięcie certyfikatu. Posiadacz certyfikatu po otrzymaniu decyzji o 
cofnięciu wa ności certyfikatu ma obowiązek zwrócić jednostce certyfikującej posiadany certyfikat. W przypadku cofnięcia 
ważności certyfikatu, osoba może ubiegać się o ponowne wydanie certyfikatu pod warunkiem przedstawienia dowodów o 
spełnieniu wymagań aktualnie obowiązujących przy wydaniu certyfikatu. 

 

8. REKLAMACJE I ODWOŁANIA 

Przed podjęciem decyzji dotyczącej odmowy wydania, zawieszenia, cofnięcia certyfikatu, którą podejmuje Pełnomocnik ds. 
Certyfikacji Osób i Systemów Bezpieczeństwa ywności, umo liwia się zainteresowanej osobie przedstawienie swego 
stanowiska oraz udziela informacji o trybie odwołania się od ww. decyzji.  

 

9. OPŁATY 

Opłaty za certyfikację pełnomocnika uiszcza wnioskujący o certyfikację. Kandydat mo e we wniosku wskazać sponsora  
(np. organizację, w której jest zatrudniony), który przejmie zobowiązania finansowe wobec Centrum. Centrum nie ponosi adnej 
odpowiedzialności za wzajemne zobowiązania kandydata i jego sponsora. Wysokość opłat za certyfikację pełnomocników 
podana jest w cenniku opłat z tego tytułu. Opłaty pobierane są za cały proces certyfikacji, a rozliczenie kosztów następuje po 
jego zakończeniu. Istnieje równie  mo liwość wnoszenia opłat za poszczególne etapy certyfikacji. 


