
Utrzymanie i rozwój współpracy z uczelniami to 
jeden z priorytetów działania Ośrodka Doskonalenia 
Kompetencji Personelu Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji S.A. 20 letnie doświadczenia w tym obszarze 
zaowocowały opracowaniem wielu programów szkoleń 
i certyfikacji osób, które są aktualnie realizowane w ramach 
kooperacji z wieloma uczelniami i organizacjami szkolącymi 
w Polsce. W wielu przypadkach programy te oparte są 
o programy Europejskiej Organizacji Jakości.
Działalność ta ukierunkowana jest na budowanie kompetencji 
absolwentów Uczelni różnych kierunków i specjalności,  
w tym studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych 
oraz szkoleń specjalistycznych i obejmuje między innymi 
potwierdzanie kompetencji i uzyskanie certyfikatów: 

• Asystenta.
• Inżyniera Jakości.
• Specjalisty.
• Pełnomocnika.
• Auditora wewnętrznego.
• Menedżera/ Menedżera Juniora.
• Auditora/Auditora Juniora.

Zasada rozwijania wiedzy ponad wymagania programowe 
obowiązujące na uczelniach i promocja usług wspólnie 
z uczelniami, zaowocowała sukcesami i korzyściami dla 
studentów – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
Ośrodek Doskonalenia Kompetencji Personelu potwierdził 
kompetencje osób wydając łącznie ponad 16.000 
zaświadczeń i certyfikatów w następujących obszarach: 

• Zarządzanie jakością.
• Zarządzanie środowiskowe.
• Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
• Zarządzanie bezpieczeństwem żywności.
• Zarządzanie w laboratorium, w medycznym  
 laboratorium diagnostycznym.
• Zarządzanie usługami.
• Zarządzanie ciągłością działania.
• Zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw.
• Wewnętrzny System Kontroli.
• Zarządzanie ryzykiem.
• EuropeSpa med & wellness.
• Zarządzanie energią.

OŚRODEK DOSKONALENIA KOMPETENCJI PERSONELU 
ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa

  22 46 45 508; 22 46 45 575         22 647 01 52; 22 46 45 513
  pcbc-da@pcbc.gov.pl        pcbc-dacert1@pcbc.gov.pl

www.pcbc.gov.pl
Informacje na temat oferowanych usług uzyskacie Państwo na stronie internetowej Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.  

lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami Ośrodka Doskonalenia Kompetencji Personelu.

• Potwierdzenie zdobycia nowych kwalifikacji (nowego zawodu), podniesienia kwalifikacji zawodowych.
• Uznanie kompetencji na rynku krajowym i zagranicznym, spełnienie wymagań na poziomie europejskim.
• Potwierdzenie posiadanych kompetencji przez niezależną jednostkę certyfikującą.
• Zwiększenie szans w trakcie poszukiwania możliwości odbycia praktyk, stażów.
• Większa atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy, pełniejsze spełnienie oczekiwań, zwiększenie  
 potencjału i możliwości poszukiwania interesującej pracy na rynku krajowym i zagranicznym.
• Dodatkowy argument do uzyskania awansu w pracy, zmiany stanowiska, itp.
• Możliwość systematycznego i ustawicznego kształcenia na szkoleniach prowadzących do uzyskania  
 certyfikatów Europejskiej Organizacji Jakości (menedżera i auditora) uznawanych w skali międzynarodowej.
• Motywacja do dalszego rozwoju zawodowego.

Atuty Ośrodka Doskonalenia Kompetencji Personelu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to wieloletnie 
doświadczenie, postępowanie zgodne z profesjonalnie opracowanymi programami certyfikacji i standardami 
europejskimi, jednolite wymagania i procedury w zakresie uzyskania certyfikatów w krajach objętych programem 
Europejskiej Organizacji Jakości (EOQ), zapewnienie niezależności, bezstronności, poufności, profesjonalna 
obsługa, możliwość wydawania certyfikatów europejskich.
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