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Zakład ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania 
Ośrodek Certyfikacji Personelu 

 
Wydanie 16 

 

DRUK FDC - 02a Data: 11.01.2017 r. 

 
Wypełnia PCBC S.A. 
Wniosek nr............................. data rejestracji wniosku  ........................................................... ............................................. 

Prowadzący:...........................................................................................................................................................................  
Podpis Pełnomocnika ds. Certyfikacji Osób i Systemów Bezpieczeństwa ywności.......................................……............... 
 

 

Wypełnia wnioskodawca 

W n i o s e k    k a n d y d a t a  -  część A 

o wydanie certyfikatu 

1)  kompetencji auditora / auditora wiodącego/ auditora wewnętrznego*) PCBC S.A. **)   

□ SZ jakością, □ SZ środowiskowego, □ SZ bezpieczeństwem i higieną pracy, □ SZ w laboratorium, □ SZ w 

medycznym laboratorium diagnostycznym, □ SZ bezpieczeństwem informacji, □ WSK, □ inny ......................... 

 

1. ........................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko wnioskującego 
 

2. ........................................................................................................................................................................... 
stały adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 
 

3. ........................................................................................................................................................................... 
adres, na który nale y przekazać certyfikat, kontakt telefoniczny / faks 
 

4. ........................................................................................................................................................................... 
nazwa i adres aktualnego miejsca pracy, telefon do pracy,  e-mail:........................................................……………….... 
 

5. ........................................................................................................................................................................... 
wskazanie organizacji sponsorującej z podpisem osoby decydującej o sprawach finansowych (proszę podać 
numer NIP). 

6. ........................................................................................................................................................................... 
adres, na który nale y przesłać fakturę 
 

Ja, niżej podpisany(a) wnioskuję o wydanie certyfikatu kompetencji auditora ................................................. .... Oświadczam, że 
znane mi są zasady systemu certyfikacji auditorów ........................... prowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

i wyrażam zgodę na spełnienie wymagań certyfikacyjnych i dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do oceny oraz, że 
uiszczę opłaty przewidziane w Cenniku opłat za certyfikację auditorów ........................... (opłaty przewidziane w Cenniku opłat za 
certyfikację auditorów ...................... uiści organizacja wskazana w punkcie 5 niniejszego wniosku)*. 
Zgłaszam specjalne potrzeby dotyczące procesu certyfikacji: …………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam (proszę zaznaczyć, ewentualnie podać liczbę zał.): 
a) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia dyplomu) *) 

b) Kwestionariusz kandydata/ auditora*) 

c) Dokument potwierdzający praktykę zawodową*) 

d) Dokument potwierdzający praktykę w odnośnym obszarze (np. jakość, ochrona środowiska, bhp, inna wymagana*)  
e) Kserokopie zaświadczeń dotyczących ukończenia wymaganych szkoleń i zdania wymaganych egzaminów, itp. *)  

f) Kserokopie posiadanych certyfikatów*) 

g) Potwierdzenie przeprowadzonych auditów w zakresie odnośnych norm*) 

h) Wypełnioną i podpisaną umowę (2 egz.) określającą zasady wydania/ponownego wydania*) certyfikatu kompetencji auditora*) 

i) Podpisany kodeks etyczny*) 

j) Oświadczenie organizacji sponsorującej o przejęciu zobowiązań finansowych wraz z numerem NIP*)  

k) Inne ........................................................................................................................ ........................................................................ *) 
Złożenie powyższego wniosku w dowolnie wybranej przez wnioskującego formie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, przekazywanie, udostępnianie oraz analizowanie powyższych danych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu certyfikacji prowadzonego przez PCBC S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 23A, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) z zastrzeżeniem uregulowań ww. 
ustawy. Dane te podaję dobrowolnie, z prawem do wglądu, poprawiania oraz ich usuwania w każdym czasie. 
 

  Miejscowość,          data        Podpis wnioskującego 

......................….  .........……....     ........................................... 
________________________ 

*) niepotrzebne skreślić,           **) proszę zaznaczyć symbolem X wybrany wariant dla danego certyfikatu 


