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Umowa nr ............ 
określająca zasady wydania / ponownego wydania*) 

 
certyfikatu kompetencji auditora ..................................... 

 
zawarta w dniu ..................... pomiędzy: Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zarejestrowanym w rejestrze 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział żospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000144813, NIP: 951-20-63-356, RźżON: 015276609, wysokość kapitału zakładowego 
(16.000.000,-zł) i wpłaconego (16.000.000,-zł), 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A, Zakładem ds. Certyfikacji Systemów 
Zarządzania, Ośrodkiem Certyfikacji Personelu zwanym dalej PCBC S.A. w imieniu, którego działa: 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
   ..............................................................................................................................................................................  
imię, nazwisko 

.............................................................................................................................................................................. 
 stałe miejsce zamieszkania 
 
zwanym dalej kandydatem /auditorem*). 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron  
w zakresie dotyczącym wydania/ponownego wydania certyfikatu kompetencji auditora. 

 
§ 2 

1. Certyfikat kompetencji auditora zostanie wydany auditorowi po: 
- spełnieniu wymagań podanych w kryteriach certyfikacji auditorów określonych przez PCBC S.A, które dotyczą 

wykształcenia, ukończonych szkoleń, praktyki zawodowej, praktyki w odnośnym obszarze, praktyki w zakresie auditów; 
- podpisaniu Kodeksu etycznego auditora; 
- uiszczeniu przez kandydata /auditora*) wszystkich opłat związanych z procesem certyfikacji oraz opłaty za wydanie/ 

ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora (przekazaniu do PCBC S.A. dowodu wpłaty). 
2. Certyfikat jest wa ny przez trzy lata od daty jego wystawienia i nie mo e być przenoszony na inne osoby. 
3. Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora następuje na wniosek auditora (zło ony nie więcej ni  3 miesiące przed 

upływem wa ności certyfikatu) na wniosek zainteresowanego, po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć auditora, 
dokonanej przez Ośrodek Certyfikacji Personelu na podstawie przedstawionej dokumentacji. Warunkiem ponownego 
wydania certyfikatu kompetencji auditora jest spełnienie wymagań określonych przez PCBC S.A. w zakresie doskonalenia 
wiedzy w zakresie odnośnego obszaru i uczestnictwa w auditach określonych w kryteriach certyfikacji auditorów. 

 
§ 3 

Prawa i obowiązki PCBC S.A. 
 

PCBC S.A. zachowuje wyłączne prawo własności wydanego certyfikatu. 
1. PCBC S.A. ma prawo do: 

- wydania, ponownego wydania, odmowy wydania certyfikatu kompetencji; 
- zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu kompetencji; 
- ądania odbycia dodatkowych szkoleń i/ lub sta ów na podstawie oceny/ przeglądu osiągnięć certyfikowanej osoby. 

 
2. PCBC S.A. zobowiązuje się do: 

- zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata /auditora*) zgodnie  
z kryteriami certyfikacji auditorów; 

- wydania certyfikatu potwierdzającego zgodność jego kompetencji z dokumentami stanowiącymi podstawę oceny, po 
pozytywnej decyzji Pełnomocnika ds. Certyfikacji Osób i Bezpieczeństwa ywności; 

- wpisania auditora, jako posiadacza certyfikatu kompetencji, do rejestru certyfikowanych auditorów prowadzonego przez 
PCBC S.A., po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody auditora; 

- prowadzenia przeglądów osiągnięć auditora w zakresie działalności objętej certyfikatem zgodnie z wymaganiami 
wymienionych w nim dokumentów normatywnych, w okresie wa ności certyfikatu wydanego na warunkach określonych 
w niniejszej umowie; 

- przekazania auditorowi pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem w przypadku negatywnego wyniku przeglądu; 
- zachowania poufności i nie przekazywania stronom trzecim wszelkich informacji uzyskanych od kandydata /auditora*)  

w trakcie procesu certyfikacji i pó niejszego nadzoru, bez jego uprzedniej pisemnej zgody; 
- przekazania certyfikatu kompetencji auditora po uregulowaniu przez auditora wszystkich opłat związanych  

z procesem certyfikacji. 
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§ 4 

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  
w korespondencji, dokumentach promocyjnych i reklamowych powinno ograniczać się wyłącznie do obszaru działania 
określonego zakresem certyfikacji i tylko z jednoczesnym podaniem numeru certyfikatu, posiadacz certyfikatu 
zobowiązuje się wyró nić zakres działalności, której dotyczy certyfikat, je eli brak takiego wyró nienia mo e nasuwać 
jakiekolwiek wątpliwości, co do zakresu certyfikacji; 

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

w czasie procesu certyfikacji i pó niejszego 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; 
- deklarowania, e 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, którego wa ność nie została 
przedłu ona lub certyfikat został zawieszony lub cofnięty, a tak e 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 certyfikowaną osobę oraz nieskładanie adnych 
oświadczeń związanych z certyfikacją, które PCBC S.A. mo e uznać za mylące lub nieuprawnione. 

- regulowania w terminie, zgodnie z warunkami ustalonymi, w niniejszej umowie, wszystkich opłat nale nych PCBC S.A.; 
- prowadzenia rejestru reklamacji i skarg dotyczących jego działalności, jako certyfikowanej osoby i bezzwłocznego 

przekazywania do PCBC S.A. informacji o skargach i reklamacjach, które wpłynęły w związku działalnością, jako 
certyfikowanej osoby; 

- bezzwłocznego informowania PCBC S.A. o sprawach, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do dalszego spełniania 
wymagań certyfikacyjnych; 

- nie u ywania logo PCBC S.A. bez zawarcia odrębnej umowy z PCBC S.A. określającej zasady w tym zakresie; 
- nie podejmowania działań związanych z działalnością, jako certyfikowanej osoby, 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. 
 
§ 5 

1. Ponowne wydanie  

Ośrodek Certyfikacji Personelu upewnia się, e certyfikowana osoba w okresie obowiązywania certyfikatu przestrzegała 
zasad podpisanego Kodeksu etycznego (obowiązek zgłaszania reklamacji, skarg dotyczących zadań wykonywanych, jako 
certyfikowana osoba). W przypadku przesłania informacji o zanotowanych skargach, reklamacjach lub powstania 
jakichkolwiek wątpliwości Ośrodek Certyfikacji Personelu mo e zdecydować o wykonaniu przeglądu specjalnego. 

2. Zawieszenie wa ności certyfikatu kompetencji mo e nastąpić w przypadku: 
a) stwierdzenia niespełnienia przez auditora wymagań potwierdzonych certyfikatem; 
b) niemo ności 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 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. 

3. Cofnięcie wa ności certyfikatu kompetencji auditora 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 auditora, 
c) rezygnacji przez auditora 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 
kompetencji auditora 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 auditora.  
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W przypadku cofnięcia ważności certyfikatu kompetencji auditora, osoba może ubiegać się o ponowne wydanie certyfikatu 
pod warunkiem przedstawienia dowodów o spełnieniu wymagań aktualnie obowiązujących przy wydaniu i ponownym 
wydaniu certyfikatu auditora. 

 
§ 6 

 
Reklamacje i odwołania 
1. Przed podjęciem decyzji dotyczącej odmowy wydania, odmowy ponownego wydania, zawieszenia, cofnięcia certyfikatu 

umo liwia się zainteresowanej osobie przedstawienie swego stanowiska. 
2. W czasie procesu certyfikacji kandydat/ auditor*) ma prawo wnieść reklamację w sprawie trybu postępowania w procesie. 
3. Od decyzji wydanych w procesie certyfikacji i podczas sprawowania nadzoru kandydatowi /auditorowi*) przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do Zarządu PCBC S.A. w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji.  
 

§ 7 
 
Opłaty 
Kandydat /auditor*) zobowiązuje się do wniesienia opłaty za wydanie/ponowne wydanie certyfikatu kompetencji oraz do 
ponoszenia opłat (związanych z nadzorem) według obowiązującego cennika. 

 
§ 8 

 
Okres obowiązywania umowy i jej wa ność 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu certyfikacji oraz 3 lat obowiązywania 

certyfikatu od daty wydania certyfikatu kompetencji i mo e być przedłu ona w przypadku ponownego wydania danego 
certyfikatu kompetencji na wniosek auditora. 

2. Umowa wchodzi w ycie z chwilą podpisania jej przez obie strony. 
3. Umowa mo e być rozwiązana na wniosek jednej ze stron za 1-miesięcznym wypowiedzeniem. 
4. Rozwiązanie lub zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem niewa ności. 

 
§ 9 

 
Rozstrzygnięcia prawne 
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie ewentualne spory, mogące powstać na tle wykonywania tej umowy będą 
rozstrzygane przede wszystkim na drodze polubownej. W przypadku niemo ności rozwiązania kwestii spornych w zakresie 
interpretacji lub egzekucji niniejszej umowy na drodze polubownej, będą one przekazywane do rozstrzygnięcia sądom 
właściwym dla siedziby PCBC S.A. 
 

§ 10 
 
Postanowienia końcowe 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje ka da ze stron. 
 

 
 
 
 
 
 

Ze strony PCBC S.A.   Ze strony kandydata/ auditora*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
*) niepotrzebne skreślić 


