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Załącznik 1 

 

Procedura przyznawania Certyfikatu 

 

A. Sekretariat Kapituły dokonuje analizy pod względem formalnym wniosku zło-

żonego przez kandydata ubiegającego się o certyfikat. 

Ocena formalna polega na sprawdzeniu, czy: 

 wniosek został złożony na odpowiednim formularzu; 

 wniosek zawiera wymagane załączniki (określone w Regulaminie); 

 wniosek złożony w odpowiednim terminie. 

Sekretariat może poprosić kandydata o uzupełnienie danych. 

B. Każdy wniosek spełniający wymagania formalne zostaje poddany ocenie mery-

torycznej przez dwóch recenzentów: 

a) recenzenci: 

 są wyznaczani przez Prezydium Kapituły; 

 recenzenci nie mogą być bezpośrednio związani z wnioskodawcą; 

 recenzenci nie mogą kontaktować się z wnioskodawcą w celu uzyskania 

dodatkowych informacji lub wyjaśnień, z wyłączeniem bezpośredniej roz-

mowy, która jest częścią procesu oceny. 

b) ocena merytoryczna wniosku polega na sprawdzeniu wiarygodności kandydata 

i określenia poziomu certyfikatu, o jaki może się on ubiegać. 

c) recenzenci formułują ocenę wniosku w formie pisemnej na przygotowanym 

druku. 

d) kandydaci, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione merytorycznie zo-

staną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu. 

C. Po rozpatrzeniu materiałów przedstawionych przez recenzentów Kapituła po-

dejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu certyfikacji. 

D. Proces certyfikacji polega na weryfikacji wiedzy i kompetencji kandydata 

 a) weryfikacja wiedzy menedżerskiej metodą testów 

 zakres wiedzy określony w wymaganiach (załącznik 2) 

 b) weryfikacja kompetencji menedżera 

 samoocena 
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 metoda analizy przypadku; 

 osobista prezentacja kandydata przed Kapitułą (na zadany temat / pre-

zentacja własnych osiągnięć zawodowych); 

E. Kapituła ocenia kompetencje wnioskodawcy według zasad określonych w Regu-

laminie. 

F. Wyznaczony przez Prezydium przedstawiciel Kapituły przedstawia wniosek o 

przyznanie Certyfikatu wraz z recenzjami i wynikami ocen kompetencji oraz 

wiedzy kandydata. 

G. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikatu w formie uchwały 

a) ważność uchwały wymaga obecności na posiedzeniu minimum 7 człon-

ków Kapituły; 

b) decyzje dotyczące przyznawania Certyfikatu zapadają większością 2/3 

głosów; 

c) głosowanie przeprowadzane jest w trybie jawnym. 

H. Pozytywna decyzja Kapituły jest podstawą do wpisania laureata do „Księgi cer-

tyfikowanych menedżerów”. 

I. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

J. Wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek o przyznanie Certyfikatu. 

K. Certyfikaty przyznawane w danym roku wręczone będą w sposób uroczysty 

podczas specjalnej gali. 

 
 


