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INFORMATOR O SYSTEMIE CERTYFIKACJI 
AUDITORÓW SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI  W POLSKIM CENTRUM BADA  I CERTYŻIKACJI S.A. 

 

1. INŻORMACJE OżÓLNE 

Udział w systemie certyfikacji auditorów systemu zarządzania jakością w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest 
dobrowolny i dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria certyfikacji. 
Certyfikacja auditorów systemu zarządzania jakością w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. prowadzona jest przez 
Ośrodek Certyfikacji Personelu. 

Certyfikatu kompetencji auditora systemu zarządzania jakością nie należy rozumieć jako zobowiązania Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji S.A. do zatrudniania jego posiadacza. Certyfikat nie ogranicza także praw tej jednostki do stawiania 
dodatkowych wymagań przy rejestracji auditorów w konkretnych dziedzinach. 

Ważność certyfikatu kompetencji auditora systemu zarządzania jakością przedłużana jest co trzy lata. 
 
Podstawą kryteriów certyfikacji auditorów systemu zarządzania jakością są: 
 PN-EN ISO 19011 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”. 
 PN-EN ISO/IEC 17021 „Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania”. 
 PN-EN ISO/IEC 17000 „Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne”. 
 EOQ CoS 9000, edition 2015, Requirements for Quality Management Personnel. 

 EOQ CS 9000, edition 2015, EOQ Certification Scheme for Quality Management Personnel. 

 Kodeks etyczny auditora certyfikowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zwany dalej Kodeksem. 
 

2. DEFINICJE 

 Certyfikat kompetencji: dokument wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z zasadami normy PN-EN ISO/IEC 17024 
wskazujący, że wymieniona osoba spełnia wymagania certyfikacyjne. 

 Centrum: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
 Komitet: Komitet Techniczny do Spraw Certyfikacji Personelu. 

 

3. KRYTERIA PRZYST PIENIA DO EżZAMINU NA AUDITORA SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI  

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: 
1. Ukończenie szkolenia wg wymaganego programu. 
2. Wykształcenie wyższe. 
3. Przynajmniej cztery lata praktyki zawodowej, w tym dwa lata praktyki związanej z jakością. 
4. Udział w co najmniej trzech auditach. 

 Kandydat na auditora jest oceniany przez Zespół Oceniający podczas egzaminu pisemnego (odpowiedzi na pytania 
testowe) i ustnego (scenariusz sytuacji auditowej / pytania otwarte). 

 Egzamin pisemny może być zaliczony po uzyskaniu 60% punktów z możliwych do uzyskania punktów.  
 Egzamin ustny może być zaliczony po uzyskaniu 60% punktów z możliwych do uzyskania punktów.  
 Każdy niezdany egzamin (pisemny, ustny) można poprawiać bez ograniczeń. Egzamin poprawkowy jest przeprowadzany 

na tych samych zasadach jak egzamin w pierwszym terminie. 

 Wyniki egzaminu są poufne. 
Możliwe jest przystąpienie do egzaminów końcowych bez konieczności uczestniczenia w tych etapach szkolenia, które 
obejmują niektóre moduły tematyczne wymaganego programu możliwe do wcześniejszego opanowania przez kandydata  
w procesie kształcenia lub w pracy zawodowej. Na podstawie przedłożonych 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 możliwości przystąpienia 
kandydata do egzaminu. Centrum może wydać certyfikat kompetencji auditora osobom posiadającym ważne certyfikaty 
kompetencji wydane przez inne organizacje, z którymi Centrum zawarło porozumienie (dwu- lub wielostronne)  
o wzajemnym uznawaniu certyfikatów kompetencji auditora. 
 

4. KRYTERIA WYDANIA CERYFIKATU AUDITORA SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI  

O certyfikat kompetencji auditora systemu zarządzania jakością mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące 
wymagania: 

L.p. Rodzaj wymagania Zakres wymagania 

1.  Wykształcenie Wyższe 

2.  Praktyka zawodowa Posiadanie, co najmniej czterech lat pracy zawodowej 

3.  Praktyka dotycząca 
jakości 

Posiadanie, co najmniej dwóch lat pracy związanej z jakością 

4.  Etyczne postępowanie Podpisanie kodeksu etycznego 
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5.  Szkolenie Ukończenie cyklu szkoleń zgodnie z wymaganym programem (w tym bloku szkolen iowego 
dla menedżerów wraz z egzaminem i uzyskaniem certyfikatu menedżera i szkolenia dla 
auditorów w liczbie 40 godz. lekcyjnych) 

6.  Egzaminy Zdanie egzaminu końcowego 

7.  Doświadczenie 
w zakresie auditów 

Posiadanie doświadczenia zdobytego podczas pełnego procesu auditu opisanego  
w PN-EN ISO 19011 na zgodność z normą PN-EN ISO 9001. Do wiadczenie to powinno 
być zdobyte poprzez uczestnictwo w ostatnich 3 kolejnych latach przed wydaniem 
certyfikatu, w co najmniej pi ciu auditach zewn trznych w charakterze auditora o 
ł cznym - wraz z przygotowaniem i opracowaniem raportu – minimalnym czasie 
trwania 20 dni auditowych (na przegl d dokumentacji przeznacza si  maksimum 2 dni, 
a na opracowanie raportu ń dzie ). Sumaryczny czas auditu dotycz cy auditowania na 
miejscu u klienta (bez dni doliczanych) powinien wynosić minimum ń2 dni auditowych. 

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w auditach zewnętrznych doświadczenie w 
zakresie auditów można zdobywać również w auditach wewn trznych z tym, eŚ 
- liczba dni auditów wewnętrznych powinna być dwa razy większa niż liczba dni auditów 

zewnętrznych, czyli powinna wynosić 40 dni, w tym liczba dni auditowania na miejscu 

w praktyce (bez dni doliczanych) powinna wynosić minimum 24 dni auditowych. 
Również przy audicie wewnętrznym na przegląd dokumentacji dla jednego auditu 
przeznacza się maksimum 2 dni, a na opracowanie raportu 1 dzień. 

Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być 
to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy. 
 

Udział w auditach wewnętrznych powinien być potwierdzony przez Pełnomocnika lub 
Dyrektora organizacji, na zlecenie, której audit był wykonywany. Audity dostawców powinna 
potwierdzić osoba (Pełnomocnik lub Dyrektor firmy), która zarządza takimi auditami, 
natomiast audity na rzecz jednostki certyfikującej powinien potwierdzić upoważniony 
przedstawiciel danej jednostki certyfikującej. 
Potwierdzając udział w audicie nale y podać datę auditu, charakter w jakim osoba brała 
udział w audicie (auditor wiodący, auditor techniczny, auditor), rodzaj auditu (np. wewnętrzny, 
zewnętrzny, dostawcy), normę na zgodność, z którą audit był prowadzony, nazwę organizacji 
oraz miejsce jego realizacji. 

Proces certyfikacji przy wydaniu certyfikatu kompetencji auditora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym. 

 Tryb rutynowy Tryb specjalny 
Wydanie 
certyfikatu 
kompetencji 
auditora 

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

 Przerwa między zdaniem egzaminu na 
auditora, a zarejestrowaniem wniosku  
o wydanie certyfikatu kompetencji 
auditora nie jest dłuższa niż jeden rok. 
Rejestrowane są tylko wnioski  
z kompletną dokumentacją spełniającą 
wymagania trybu certyfikacji auditorów 

 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 auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie 
certyfikatu kompetencji auditora jest dłuższa niż jeden 
rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie 
specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie 
dodatkowych szkoleń i/ lub stażów 

 

5. PROCEDURA CERTYŻIKACJI AUDITORÓW 

 

5.1. Czynności związane z procesem certyfikacji auditorów 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: pcbc-
dacert1@pcbc.gov.pl, www.pcbc.gov.pl. 

5.2. Osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji auditora składa w Ośrodku Certyfikacji Personelu wniosek o dokonanie 
oceny i wydanie certyfikatu kompetencji auditora, do którego należy dołączyć: 
 wypełniony kwestionariusz; 
 dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia dyplomu); 
 dokument potwierdzający praktykę zawodową, w tym związaną z jakością; 
 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu wymaganych szkoleń i zdaniu wymaganych egzaminów; 
 kserokopie posiadanych certyfikatów, również wydanych przez inne jednostki, jeśli ma to zastosowanie; 
 potwierdzenie przeprowadzonych auditów w zakresie odnośnych norm - z podaniem: nazwę organizacji oraz miejsce 

i daty realizacji auditów, charakteru w jakim osoba brała udział (auditor wiodący, techniczny), rodzaju auditu  
(np. wewnętrzny, zewnętrzny), określenia czy audit obejmował wszystkie punkty normy; 

 wypełnioną i podpisaną umowę (2 egz.) określającą zasady wydania/ ponownego wydania certyfikatu kompetencji 
auditora; 

 podpisany kodeks etyczny; 

mailto:pcbc-da@perytnet.pl
mailto:pcbc-da@perytnet.pl
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 informację o tym, kto pokryje koszty związane z procesem wydania/ ponownego wydania certyfikatu kompetencji 
auditora. 

5.3. Wymagane formularze oraz szczegółowe informacje dotyczące ich wypełnienia zainteresowani mogą otrzymać  
w Ośrodku Certyfikacji Personelu. 

Wykaz treści programowych, które są wymagane przez Centrum przy ubieganiu się o certyfikat kompetencji auditora dostępny 
jest w Ośrodku Certyfikacji Personelu oraz na stronie www.pcbc.gov.pl. Obecnie w procesie certyfikacji auditorów systemu 
zarządzania jakością obowiązuje znajomość wg następujących programów: 

- Procesowe zarządzanie jakością. Podstawy i dokumentacja. 
- Procesowe zarządzanie jakością. Wdrażanie i ocena. 
- Metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji. 
- TQM - drogi prowadzące do kompleksowego zarządzania jakością. 
- Opracowanie pracy pisemnej z wylosowanego tematu przed przystąpieniem do egzaminu na menedżera SZJ. 
- Auditor systemu zarządzania jakością. 

 

6. OPIS PRACY I ZADA  

Bazując na podstawie uzyskanych kompetencji menedżera systemu zarządzania jakością auditor posiada umiejętności do 
inicjowania, planowania i prowadzenia różnego rodzaju auditów związanych z jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 
19011 i ISO/IEC 17021 (audity 1, 2 i 3 strony, audity, systemu, procesu, zgodności i audity wyrobu), zarówno w roli auditora 
(jednoosobowy zespół), auditora w zespole auditowym. 
 

7. WYMAGANE KOMPETENCJE 

Postawy i zachowania:  
Auditor powinien być w stanie działać zgodnie z zasadami realizacji auditu opisanymi w ISO 19011  
i cechować się kompetencjami opisanymi w punkcie 7.2 normy. Auditor powinien charakteryzować się profesjonalnym 
zachowaniem podczas wykonywania czynności auditowych, łącznie z byciem: 
· etycznym, tj. prawym, prawdomównym, szczerym, uczciwym i rozważnym; 
· otwartym, tj. chętnym do rozważenia alternatywnych pomysłów lub punktów widzenia; 
· dyplomatycznym, tj. taktownym w postępowaniu z ludźmi; 
· spostrzegawczym, tj. aktywnie obserwującym fizyczne warunki otoczenia i działania; 
· percepcyjnym, tj. świadomym sytuacji i zdolnym do jej zrozumienia; 
· elastycznym, tj. zdolnym do łatwego przystosowania się do różnych sytuacji; 
· wytrwałym, tj. ciągle ukierunkowanym na osiąganiu celów; 
· zdecydowanym, tj. zdolnym do wyciągania w porę wniosków logicznie uzasadnionych i opartych na analizie; 
· samodzielnym, tj. zdolnym działania i funkcjonowania niezależnie, a jednocześnie skutecznie współdziałając  

z innymi; 
· zdolnym do działania odpowiedzialnie i etycznie, nawet jeśli takie działanie nie zawsze będzie popularne, i może czasami 

skutkować brakiem porozumienia lub konfrontacją; 
· otwartym na doskonalenie, tj. chętnym do wyciągania wniosków z sytuacji i starającym się o lepsze wyniki auditu; 
· wrażliwym kulturowo, tj. przestrzegającym i szanującym kulturę auditowanego; 
· zdolnym do współpracy, tj. skutecznie współpracującym z innymi, łącznie z członkami zespołu auditującego  

i personelem auditowanego. 
Ponadto auditor powinien: 
· postępować z ludźmi w doceniający ich sposób; 
· wczuć się w położenie auditowanego; 
· komunikować, przekonywać i argumentować w sposób zorientowany na efekt; 
· komunikować się w odpowiednich językach ustnie i pisemnie; 
· zarządzać z ukierunkowaniem na cel, nawet w trudnych warunkach; 
· informować o faktach osoby na różnych poziomach organizacji w odpowiedni sposób; 
· komunikować się w sposób zorientowany na proces. 
Auditor musi posiadać solidną i aktualną wiedzę o praktyce auditorskiej i zdolność zastosowania niezbędnych umiejętności 
zarządzania wymaganych w realizacji auditów zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 19011. Wiedza i umiejętności specyficzne 
dla profilu zawodowego zgodne są z Ramowym programem szkoleń realizowanych w procesie certyfikacji auditorów systemu 
zarządzania jakością.  
 

8. ZAWIESZENIE WA NO CI CERTYŻIKATU KOMPETENCJI AUDITORA SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI  

Zawieszenie ważności certyfikatu kompetencji auditora może nastąpić w przypadku: 
a) stwierdzenia niespełnienia przez auditora wymagań potwierdzonych certyfikatem; 
b) niemożności dokonania oceny auditora z powodu braku dokumentów potwierdzających jego uczestnictwo w auditach 

lub wymaganych szkoleniach doskonalących. 
Posiadacz certyfikatu po otrzymaniu decyzji o zawieszeniu certyfikatu ma obowiązek zwrócić jednostce certyfikującej 
posiadany certyfikat auditora. 

W przypadkach wątpliwych Pełnomocnik ds. Certyfikacji Osób i Systemów Bezpieczeństwa ywności mo e odwołać się do 
opinii Komitetu. W przypadku zawieszenia wa ności certyfikatu kompetencji auditora w następstwie wyników przeglądu lub ze 
względu na nie uczestniczenie w auditach lub brak uczestnictwa w wymaganych szkoleniach, warunkiem ponownego ubiegania 
się o certyfikat jest uzupełnienie niespełnionych wymagań. 

http://www.pcbc.gov.pl/
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9. COŻNI CIE WA NO CI CERTYŻIKATU KOMPETENCJI AUDITORA SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI  

Cofnięcie ważności certyfikatu kompetencji auditora może nastąpić w przypadku: 
a) świadomego, niewłaściwego powoływania się na posiadany certyfikat lub używanie certyfikatu  

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

Nierozwiązanie w ustalonym czasie kwestii, które spowodowały zawieszenie certyfikatu może skutkować jego cofnięciem. 
Cofnięcie ważności certyfikatu następuje po zasięgnięciu opinii Komitetu. 
Je eli przekroczenie uprawnień lub złamanie określonych zasad nie nosiło znamion złej woli, a posiadacz certyfikatu 
kompetencji auditora deklaruje chęć wyrównania wynikłych z tego strat i szkód, konsekwencją mo e być zawieszenie, nie zaś 
cofnięcie certyfikatu. 
Posiadacz certyfikatu po otrzymaniu decyzji o cofnięciu ważności certyfikatu ma obowiązek zwrócić jednostce certyfikującej 
posiadany certyfikat auditora. 

W przypadku cofnięcia wa ności certyfikatu kompetencji auditora, osoba mo e ubiegać się o ponowne wydanie certyfikatu pod 
warunkiem przedstawienia dowodów o spełnieniu wymagań aktualnie obowiązujących przy wydaniu i ponownym wydaniu 
certyfikatu auditora. 

 

10. PRAWA I OBOWI ZKI POSIADACZA CERTYŻIKATU KOMPETENCJI AUDITORA SYSTEMU ZARZ DZANIA 
JAKO CI  

1. Posiadacz certyfikatu ma prawo do: 
- powoływania się na swój certyfikat w publikacjach, na wizytówkach, listownikach, oraz przy zawieraniu umów 

dotyczących działalności objętej zakresem certyfikacji, powoływanie się na certyfikat kompetencji auditora  
w korespondencji, dokumentach promocyjnych i reklamowych powinno ograniczać się wyłącznie do obszaru działania 
określonego zakresem certyfikacji i tylko z jednoczesnym podaniem numeru certyfikatu, auditor zobowiązuje się 
wyróżnić zakres działalności, której dotyczy certyfikat, jeżeli brak takiego wyróżnienia może nasuwać jakiekolwiek 
wątpliwości, co do zakresu certyfikacji; 

- informacji ze strony PCBC S.A. o wszelkich zmianach w systemie certyfikacji auditorów; 
- wymagania od PCBC S.A. zachowania poufności odnośnie wszelkich dotyczących go informacji uzyskanych  

w czasie procesu certyfikacji i późniejszego nadzoru, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. 
2. Posiadacz certyfikatu zobowiązuje się do: 

- przestrzegania odpowiednich postanowień programu certyfikacji i spełnienia określonych wymagań; 
- postępowania zgodnie z Kodeksem etycznym auditora; 
- deklarowania, że jest certyfikowany wyłącznie w zakresie, na jaki udzielono certyfikacji i posługiwania się certyfikatem 

zgodnie z określonym zakresem i powoływania się na swój certyfikat w sposób, który nie wprowadzi nikogo w błąd co do 
zakresu kompetencji jego posiadacza; 

- niezwłocznego zaprzestania powoływania się na PCBC S.A. lub na certyfikat kompetencji auditora, którego ważność nie 
została przedłużona lub certyfikat został zawieszony lub cofnięty, a także zwrotu do Ośrodka Certyfikacji Personelu 
wszelkich wydanych przez Ośrodek certyfikatów; 

- niewykorzystywania certyfikatu w sposób mylący, mogący wprowadzić w błąd, mogący zdyskredytować PCBC S.A. lub 
który PCBC S.A. uznało za niedopuszczalny i powiadomiło o tym auditora oraz nieskładanie żadnych oświadczeń 
związanych z certyfikacją, które PCBC S.A. może uznać za mylące lub nieuprawnione. 

- regulowania w terminie, zgodnie z warunkami ustalonymi, w niniejszej umowie, wszystkich opłat należnych PCBC S.A.; 
- prowadzenia rejestru reklamacji i skarg dotyczących jego działalności jako auditora i bezzwłocznego przekazywania do 

PCBC S.A. informacji o skargach i reklamacjach, które wpłynęły w związku działalnością jako auditora; 
- bezzwłocznego informowania PCBC S.A. o sprawach, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do dalszego spełniania 

wymagań certyfikacyjnych; 
- nie używania logo PCBC S.A. bez zawarcia odrębnej umowy z PCBC S.A. określającej zasady w tym zakresie; 
- nie podejmowania działań związanych z działalnością auditora, które mogą prowadzić do naruszenia prawa; 
- systematycznego przeglądania strony internetowej www.pcbc.gov.pl (zakładka: Certyfikacja Osób) w celu 

identyfikowania zmian w programie i kryteriach certyfikacji. 

 

11. WARUNKI PONOWNEGO WYDANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI AUDITORA SYSTEMU ZARZADZANIA 
JAKO CI  

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej 
ocenie osiągnięć auditora, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.  
Warunkiem ponownego wydania certyfikatu kompetencji jest: 

L.p. Rodzaj wymagania Sposób spełnienia wymagania 

1.  Szkolenie doskonalące Udokumentowane uczestnictwo, w co najmniej jednym szkoleniu dla 
certyfikowanych auditorów w okresie wa no ci certyfikatu (organizowanym lub 
uznawanym przez Centrum). Szkolenie może dotyczyć, np.: zmian i nowych doniesień 
na temat norm, przepisów prawnych, metod i technik dotyczących obszaru certyfikacji. 

2.  Deklaracja o braku konfliktu  
z prawem w zakresie pracy 
wykonywanej jako auditor 

Oświadczenie własne w kwestionariuszu. 
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3.  Etyczne postępowanie Podpisanie kodeksu etycznego. 

4. Uczestnictwo w auditach Udokumentowane uczestnictwo, jako auditor w 20 dniach auditowych (audity 
zewn trzne) na zgodność z normą PN-EN ISO 9001.  

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w auditach zewnętrznych do zaliczenia 
wymaganego doświadczenia praktycznego w zakresie auditów może być 
uwzględniona podwójna liczba dni auditów wewn trznych (4Ń dni).  

Do jednego auditu na przegląd dokumentacji przeznacza się maksimum 2 dni, a na 
opracowanie raportu 1 dzień.  
Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie 
może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy. 
Udział w auditach wewnętrznych powinien być potwierdzony przez pełnomocnika lub 
dyrektora organizacji, na zlecenie, której audit był wykonywany. Audity dostawców 
powinna potwierdzić osoba (pełnomocnik lub dyrektor firmy), która zarządza takimi 
auditami, natomiast audity na rzecz jednostki certyfikującej powinien potwierdzić 
upoważniony przedstawiciel danej jednostki certyfikującej. 
Potwierdzając udział w audicie nale y podać datę auditu, charakter w jakim osoba 
brała udział w audicie (auditor wiodący, auditor techniczny, auditor), rodzaj auditu (np. 
wewnętrzny, zewnętrzny, dostawcy), normę na zgodność, z którą audit był 
prowadzony, nazwę organizacji oraz miejsce jego realizacji. 

Proces certyfikacji przy ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji auditora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym. 
 Tryb rutynowy Tryb specjalny 

Ponowne 
wydanie 
certyfikatu 
kompetencji 
auditora 

 Wniosek osoby o ponowne wydanie 
certyfikatu kompetencji auditora 
został zarejestrowany przed 
upływem terminu ważności 
certyfikatu kompetencji auditora. 
Rejestrowane są tylko wnioski  
z kompletną dokumentacją 
spełniającą wymagania trybu 
certyfikacji auditorów. 

 Osoba ubiegająca się o ponowne 
wydanie certyfikatu kompetencji 
auditora ukończyła szkolenia 
doskonalące w Centrum lub 
w jednostce szkoleniowej, z którą 
Centrum podpisało porozumienie  
lub umowę. 

 Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu 
kompetencji auditora został zarejestrowany po upływie 
terminu ważności certyfikatu kompetencji auditora. 
Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją 
spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów. 

 Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu 
kompetencji auditora nie ukończyła szkoleń 
doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, 
z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę  
i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość 
uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na 
podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. 
Auditor może być proszony o odbycie dodatkowych 
szkoleń. 

 

12. REKLAMACJE I ODWOŁANIA 

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

13. OPŁATY 

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


