
ZOSTAŃ 
AUDITOREM 
WIODĄCYM 
W PCBC S.A.

5 kroków na ścieżce kwalifikacji auditorskiej.

PCBC S.A.
Partner biznesu na ścieżce jakości.
www.pcbc gov.pl | rekrutacja-auditorzy@pcbc.gov.pl

Ścieżka, którą przejdzie przyszły auditor wiodący w PCBC S.A.:
1 krok – ocena dokumentacji nadesłanej od kandydata,
2 krok – kwalifikacja na obserwatora (obligatoryjne dwie obserwacje), 
3 krok – ocena kandydata wykonana przez ewaluatora,
4 krok – kwalifikacja na auditora technicznego,
5 krok – kwalifikacja na auditora wiodącego.

Kryteria oceny przyszłych auditorów wiodących zostały dostosowane do 
specyfiki Systemu Zarządzania, w którym auditor będzie przeprowadzał ocenę. 
Dzięki temu mamy pewność, że auditor jest odpowiednio przygotowany do 
reprezentowania PCBC S.A. podczas auditów zewnętrznych.



Kandydat musi spełnić następujące kryteria:

Auditor wiodący 
Systemu Zarządzania Jakością

Poziom wykształcenia

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
www.pcbc gov.pl | rekrutacja-auditorzy@pcbc.gov.pl

Doświadczenie zawodowe

Ukończone szkolenia

 Wykształcenie wyższe.

Co najmniej 2 lata pracy zawodowej, w tym co najmniej 1 rok pracy 
związanej z Systemem Zarządzania Jakością.

Ukończone szkolenie w zakresie auditora Systemu Zarządzania Jakością 
w wymiarze min. 40 godz. potwierdzone zdanym egzaminem, zawierającym 
wymagania aktualnego wydania normy ISO 9001 oraz ISO 19011. 



Kandydat musi spełnić następujące kryteria:

Auditor wiodący 
Systemu Zarządzania Środowiskowego

Poziom wykształcenia

Doświadczenie zawodowe

Ukończone szkolenia

Wykształcenie wyższe.

Co najmniej 2 lata pracy zawodowej, w tym co najmniej 1 rok pracy 
związanej z Systemem Zarządzania Środowiskowego.

Ukończone szkolenie w zakresie auditora wiodącego Systemu Zarządzania 
Jakością w wymiarze min. 40 godz. potwierdzone zdanym egzaminem, 
zawierającym wymagania aktualnych norm: ISO 9001, ISO 19011 oraz dodatkowo 
ukończone szkolenie z zakresu wymagań aktualnego wydania normy ISO 14001.
Ukończone szkolenie z zakresu wymagań przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska.
lub
Ukończone szkolenie w zakresie auditora wiodącego Systemu Zarządzania 
Środowiskowego w wymiarze min. 40 godz. potwierdzone zdanym egzaminem, 
zawierającym wymagania aktualnych wydań norm: ISO 14001, ISO 19011.
Ukończone szkolenie z zakresu wymagań przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska.
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Kandydat musi spełnić następujące kryteria:

Audytor wiodący 
Systemu Zarządzania BHP

Poziom wykształcenia

Doświadczenie zawodowe

Ukończone szkolenia

Wykształcenie wyższe.

Co najmniej 2 lata pracy związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. 
lub 
Co najmniej 1 rok pracy związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy 
w  przypadku ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bhp.

Ukończone szkolenie w zakresie auditora wiodącego Systemu Zarządzania 
Jakością w wymiarze min. 40 godz. potwierdzone zdanym egzaminem, 
zawierającym wymagania aktualnych wydań norm: ISO 9001, ISO 19011 oraz 
dodatkowo ukończenie szkolenia z zakresu wymagań aktualnej normy 
ISO 45001.
Ukończenie szkolenia z zakresu wymagań przepisów prawnych w zakresie 
BHP. Ukończenie szkolenia z oceny ryzyka zawodowego.
lub
Ukończone szkolenie w zakresie auditora wiodącego ISO 45001 w wymiarze 
min. 40 godz. potwierdzone zdanym egzaminem, zawierającym wymagania 
aktualnych wydań norm: ISO 45001, ISO 19011.
Ukończenie szkolenia z zakresu wymagań przepisów prawnych w zakresie 
BHP. Ukończenie szkolenia z oceny ryzyka zawodowego.
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Kandydat musi spełnić następujące kryteria:

Auditor wiodący 
Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 13485

Poziom wykształcenia

Doświadczenie zawodowe

Ukończone szkolenia

Wykształcenie wyższe 
lub 
równoważne doświadczenie w pracy w dziedzinach zawodowych takich jak: 
biologia lub mikrobiologia; chemia lub biochemia; technika komputerowa 
i oprogramowanie; elektrotechnika, elektronika, inżynieria mechaniczna lub 
bioinżynieria; fizjologia człowieka; medycyna; farmacja; fizyka lub biofizyka.

Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy 
w dziedzinie wyrobów medycznych lub powiązanych sektorach.

Ukończone szkolenie w zakresie auditora wiodącego Systemu Zarządzania 
Jakością w wymiarze min. 40 godz. potwierdzone zdanym egzaminem, 
zawierającym wymagania aktualnych wydań norm: ISO 9001, ISO 19011. 
Ponadto ukończenie szkoleń z zakresu wymagań aktualnego wydania normy 
ISO 13485 oraz z zakresu zarządzania ryzykiem, np. ISO 14971.
lub
Ukończone szkolenie w zakresie auditora wiodącego ISO 13485 w wymiarze 
min. 40 godz. potwierdzone zdanym egzaminem, zawierającym wymagania 
aktualnych wydań norm: ISO 13485, ISO 19011. 
Dodatkowo ukończenie szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem,  np. ISO 14971.
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Kandydat musi spełnić następujące kryteria:

Audytor wiodący 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Doświadczenie zawodowe

Ukończone szkolenia

Co najmniej 4 lata doświadczenia praktycznego zdobytego w pracy na pełnym 
etacie w instytucjach zajmujących się techniką informatyczną, z czego 
minimum 2 lata wykonywania funkcji związanej z bezpieczeństwem informacji.

Ukończone szkolenie w zakresie auditora Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji w wymiarze min. 40 godz. potwierdzone zdanym 
egzaminem, zawierającym wymagania aktualnych wydań norm ISO 27001, 
ISO 19011.
oraz
Przedstawione zaświadczenie/ certyfikat po szkoleniu potwierdzającego 
znajomość wymagań aktualnych wydań norm ISO 27001 oraz 
ISO 27002, a także zarządzania ryzykiem ISO 31000. 

Poziom wykształcenia

Wykształcenie wyższe zawodowe lub ukończone szkolenia na poziomie 
równoważnym wykształceniu wyższemu.
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Kandydat musi spełnić następujące kryteria:

Auditor wiodący 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Doświadczenie zawodowe

Ukończone szkolenia

Co najmniej 2 lata pracy zawodowej w tym co najmniej 1 rok pracy związanej 
z bezpieczeństwem żywności.

Ukończone szkolenie w zakresie auditora wiodącego Systemu Zarządzania 
Jakością w wymiarze min. 40 godz. potwierdzone zdanym egzaminem, 
zawierającym wymagania aktualnych wydań norm: ISO 9001, ISO 19011 
oraz dodatkowo ukończenie szkolenia z zakresu wymagań aktualnej normy 
ISO 22000.
Ukończone szkolenie z zakresu zasad HACCP.
lub
Ukończone szkolenie w zakresie auditora wiodącego ISO 22000 w wymiarze 
min. 40 godz. potwierdzone zdanym egzaminem, zawierające wymagania 
aktualnych wydań norm: ISO 22000, ISO 19011.
Ukończone szkolenie z zakresu zasad HACCP.

Poziom wykształcenia

Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki: bezpieczeństwo i certyfikacja 
żywności, technologia żywności i żywienia człowieka, technologia spożywcza, 
towaroznawstwo żywności, inżynieria przetwórstwa żywności lub pokrewne.
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