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Kryteria oceny podmiotu  
Niniejszy dokument zawiera omówienie kryteriów oceny wnioskodawców zgłaszających się do naboru 

na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości. Część pierwsza obejmuje informacje  

o podmiocie ogółem (Formularz podmiotu, skrót: FP).  Część druga obejmuje informacje o członkach 

zespołu zgłaszanych przez podmiot (Formularz eksperta, skrót: FE).  

Dokument ma następującą strukturę: najpierw przedstawiono kryterium wraz z odwołaniem  

do numeru pola w danym formularzu, podano instrukcję z formularza, a następnie podano informację 

na temat tego, jakie dowody musi przedstawić wnioskodawca, aby dane kryterium uznano jako 

spełnione.  

Aby spełnić kryteria, wnioskodawcy muszą przedstawić, w odniesieniu do osób, jak i instytucji, 

odpowiednie dowody.  Za „dowód” uważa się spełnienie wymogów jednego podpunktu z formularza  

(np. 7.2).   

Aby uznać dany dowód za potwierdzony, wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w danym 

podpunkcie, do którego zgłoszono dowód (np. w wypadku kryterium 2, w pkt 8.1. podano: datę 

początkową i datę końcową zdobywania doświadczenia, zleceniodawcę, pełnioną rolę, przedmiot 

badań oraz zastosowaną metodę lub metody). 

Te same dowody mogą zostać zgłoszone w formularzu eksperta i w formularzu podmiotu.   

Oprócz tego dokumentu, wnioskodawcy powinni zapoznać się także z instrukcjami wypełniania 

formularza eksperta i formularza podmiotu oraz ze szczegółowym opisem grup kwalifikacji.  

  

Uwaga! Okres spełniania danego wymogu (5 lat, 3 lata, etc.)  jest liczony zawsze do dnia 31.12.2021r., 

kiedy to zostało opublikowane ogłoszenie o III naborze na listę PZZJ. 

 

I. WNIOSKODAWCA (Formularz podmiotu – FP)  
Z wnioskiem o wpis na listę może wystąpić podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze 

gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, jeżeli: 

 

● posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie 
gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń; 
 

● nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,  
o ile był obowiązany do ich opłacania; 
 

● nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego 
nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości; 

● posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów; 

● dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą do wykonywania zadań zewnętrznego 
zapewniania jakości, o których mowa w art. 66 ustawy o ZSK. Przez kadrę rozumieć należy 
pracowników, którzy jako zespół posiadają: 

o ogólną wiedzę na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 
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o wiedzę o zasadach walidacji oraz doświadczenie w zakresie walidacji efektów uczenia 
się uzyskanych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej oraz uczenia się 
nieformalnego, 

o wiedzę o zasadach wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości w obszarze 
nadawania kwalifikacji rynkowych należących do grup kwalifikacji objętych tym 
wnioskiem o wpis na listę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia ewaluacji lub 
audytów; 
 

● nie jest instytucją certyfikującą kwalifikacje rynkowe należące do grup kwalifikacji, których 
dotyczy ten wniosek o wpis na listę. 

  

KRYTERIUM 1: Posiada wdrożony system wewnętrznego zapewniania jakości (dot. Pkt. 7 FP) Proszę 

opisać system zapewnienia jakości funkcjonujący w podmiocie:  

Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli wnioskodawca przedstawił lub opisał wewnętrzny system 

zapewniania jakości, funkcjonujący w podmiocie wskazując system akredytowany (punkt 7.1) lub 

system nieakredytowany (punkt 7.2).  

7.1. Wykazano system akredytowany i określono:  

● pełną nazwę systemu,   

● datę otrzymania certyfikatu,   

● datę jego ważności lub wpisano- bezterminowy,   

● wystawcę certyfikatu.  

7.2. Wykazano system nieakredytowany i określono:  

● zakres,   

● rok zaprojektowania i wdrożenia,   

● sposób aktualizowania i nadzoru,  

● ewentualnie załączono odpowiedni dokument z opisem zawierającym ww. elementy  

w formie załącznika do wniosku.  

  

Przykładowo, jeżeli wnioskodawca ma przyjętą normę ISO 9001: 2015, to zostanie to policzone jako 

dowód, o ile poda wszystkie informacje na temat certyfikatu wymagane w podpunkcie 7.1.  

  

KRYTERIUM 2: Posiada wiedzę i doświadczenie w danym sektorze lub branży (dot. Pkt. 8 FP)  

 

Uwaga! Niniejsze kryterium odnosi się do specyfiki wszystkich grup kwalifikacji/branż, do których jest 

prowadzony obecny nabór: budownictwo, drogi publiczne, elektromobilność, gastronomia, 

gospodarka, gospodarka leśna, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna, górnictwo, 

hotelarstwo, informatyzacja, ochrona zdrowia, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, sprawiedliwość, 

sprawy wewnętrzne, transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy, turystyka, jakkolwiek 

pomiędzy poszczególnymi grupami mogą występować różnice. 

 

8.1. Wykazano prowadzenie badań, audytów, ewaluacji, opracowywania ekspertyz i określono:  

● datę początkową i datę końcową realizacji danego działania,   

● zleceniodawcę,   

● rolę podmiotu w projekcie,  

● przedmiot badania,   

● stosowaną metodę badawczą.   
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8.2. Wykazano działania wspierające instytucje i określono:  

● datę początkową i datę końcową realizacji danego działania,   

● nazwę instytucji wspieranej przez podmiot,   

● formę wsparcia, jakiego udzielano instytucji (np. doradztwo, akredytowanie innych 

jednostek).  

 

8.3. Wykazano doświadczenie w obszarze kwalifikacji (np. prowadzenie szkoleń, studiów 

podyplomowych, certyfikowanie, opisywanie kwalifikacji, nadawanie uprawnień instytucjom) 

i określono:  

● datę początkową i datę końcową prowadzenia danej działalności,  

● doświadczenie w obszarze kwalifikacji.  

 

8.4. Wykazano prowadzenie działalności wdrożeniowej i określono:  

● datę początkową i datę końcową realizacji działalności,   

● sektor/branżę w jakiej przeprowadzano wdrożenie,   

● adekwatną grupę kwalifikacji,   

● instytucję,   

● rolę podmiotu w procesie,  

● przedmiot wdrożenia.   

  

Przykładowo, jeżeli podmiot realizował wdrożenie w danej branży i przeprowadzał audyt w obszarze 

tej branży, to zostanie to policzone jako 2 dowody, ponieważ spełnia to wymogi przedstawione 

w podpunktach 8.1. i 8.4  

Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli wykazano łącznie co najmniej 2 dowody różnego typu 

na posiadanie doświadczenia w branży, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc do 31.12.2021 r.) przez dowolną 

osobę z zespołu.  

Uwaga! Poniżej wykaz doprecyzowanych warunków dla wybranych grup. 

 

Grupa kwalifikacji elektromobilność: 

- posiadana infrastruktura: 

1) posiadanie laboratoriów akredytowanych w zakresie, o który ubiega się kandydat. 

 

Grupa kwalifikacji gospodarka leśna: 

- typ, przedmiot realizowanych projektów: 

1) prowadzenie badań i prac rozwojowych zgodnie z celami statutowymi w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, 

pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, łowiectwa, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej; 

2) aktywne uczestnictwo w opracowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających  

z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa; 

- posiadana infrastruktura: 

posiadanie w swej strukturze laboratoriów, których przedmiotem działania jest prowadzenie badań naukowych 

i prac rozwojowych; 

- umocowanie w branży: 

1) partnerstwo przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;  
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2) organizowanie lub współorganizowanie międzynarodowych i krajowych spotkań, seminariów, szkoleń, 

warsztatów oraz konferencji branżowych;  

3) co najmniej 10 etatowych pracowników jest ekspertami w radach naukowych, programach, towarzystwach, 

zespołach i grupach roboczych. 

 

Grupa kwalifikacji gospodarka wodna: 

- typ, przedmiot realizowanych projektów:  

1) rodzaj doświadczenia dostosowany jest do grupy kwalifikacji, tj. w szczególności: prowadzi badania, w tym 

naukowe i laboratoryjne, usługi konsultingu, wykonawstwa, projektowania, lub zarządzania w tym obszarze; 

- posiadana infrastruktura: 

1) dysponuje niezbędną infrastrukturą dla grupy kwalifikacji, a w szczególności zapleczem technicznym, 

maszynowym, laboratoryjnym. 

 

Grupa kwalifikacji gospodarowanie odpadami: 

- typ, przedmiot realizowanych projektów:  

1) doświadczenie w obszarze badania, doradztwa, akredytowania, działalności wdrożeniowej, certyfikowania, 

prowadzenia studiów podyplomowych, prowadzenia szkoleń; 

- posiadana infrastruktura: 

1) posiadanie laboratoriów akredytowanych w zakresie grupy kwalifikacji, o przyjęcie do której ubiega się 

podmiot. 

 

Uwaga! Dla grupy gospodarowanie odpadami spełnienie kryterium dot. wiedzy i doświadczenia 

oznacza również znajomość niżej wymienionych dyrektyw europejskich: 

1. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (tzw. dyrektywa ramowa o odpadach)  

(Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.),  

2. dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów  

(tzw. dyrektywa składowiskowa) (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.),  

3. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. dyrektywa opakowaniowa)  

(Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.),  

4. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. 

dyrektywa SUP) (Dz. U. UE L 155 z 12.06.2019, str. 1),  

5. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (tzw. dyrektywa ELV) ((Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 

34, z późn. zm.),  

6. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. dyrektywa WEEE) (Dz. U. UE L 197 z 

24.07.2012,  

str. 38, z późn. zm.),  

7. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 

baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 

91/157/EWG (tzw. dyrektywa bateryjna) (Dz. Urz. WE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z późn. zm.),  



  

31.01.2022                                                                                                                                                          5.   

8. dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, 

w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (tzw. dyrektywa osadowa)  

(Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986, str. 6, z późn. zm.),  

9. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)  

(tzw. dyrektywa IED) (Dz. U. L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.);  

10. dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 

polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996, 

str. 31),  

11. dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca 

dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15, z późn. 

 

Grupa kwalifikacji sprawy wewnętrzne: 

- typ, przedmiot realizowanych projektów:  

1) doświadczenie branżowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej i budownictwa lądowego; 

 

Grupa kwalifikacji transport drogowy: 

      - typ, przedmiot realizowanych projektów:  

1) rodzaj doświadczenia dostosowany jest do grupy kwalifikacji, tj. w szczególności: prowadzi badania, w tym 

naukowe i laboratoryjne, usługi konsultingu, wykonawstwa, projektowania, lub zarządzania mieniem drogowym; 

- posiadana infrastruktura: 

1) dysponuje niezbędną infrastrukturą dostosowaną do grupy kwalifikacji, a w szczególności zapleczem 

technicznym, maszynowym, laboratoryjnym;  

- umocowanie w branży: 

1) posiada ugruntowane umocowanie w branży, w szczególności jest członkiem izb gospodarczych lub 

stowarzyszeń branżowych krajowych lub międzynarodowych. 

 

Grupa kwalifikacji transport lotniczy: 

- typ, przedmiot realizowanych projektów:  

1) rodzaj doświadczenia dostosowany jest do grupy kwalifikacji, tj. w szczególności: prowadzi badania, w tym 

naukowe i laboratoryjne, usługi konsultingu, wykonawstwa, projektowania, lub zarządzania w tym obszarze; 

- posiadana infrastruktura: 

1) dysponuje niezbędną infrastrukturą dostosowaną do sprawy objętej kwalifikacją, a w szczególności zapleczem 

technicznym, maszynowym, laboratoryjnym;  

- umocowanie w branży: 

1) posiada ugruntowane umocowanie w branży, w szczególności jest członkiem izb gospodarczych lub 

stowarzyszeń branżowych krajowych lub międzynarodowych. 

 

Grupa kwalifikacji ochrona zdrowia: 

- typ, przedmiot realizowanych projektów:  

1) doświadczenie w obszarze wykonywania działalności dydaktycznej i badawczej w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych lub uczestniczeniem w sprawowaniu opieki medycznej  

na zasadach i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa;  

2) doświadczenie w procesie walidacji efektów kształcenia, certyfikowania oraz zapewniania i monitorowania 

jakości nauczania; 
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- posiadana infrastruktura: 

1) infrastruktura umożliwiająca prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, w tym podmiotem 

leczniczym, dla którego jest on podmiotem tworzącym. 

 

II.  Osoby  zgłoszone  przez  podmiot  na  członków  zespołu   

(Formularz Eksperta - FE)  
  

KRYTERIUM 1: Posiadanie wiedzy nt. systemu ZSK (dot. pkt. 6 w FE)  

Proszę wykazać sposób uzyskania i zakres szczegółowy wiedzy (w ciągu ostatnich 3 lat, licząc do dnia 

publikacji ogłoszenia o III naborze na listę PZZJ, tj. do 31.12.2021 r.).  

 

Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w zgłoszonym zespole co najmniej połowa osób (w przypadku 

nieparzystej liczby osób w zespole, należy liczbę wynikającą z tego wymogu zaokrąglić w górę,  

np. dla 3 osób – 2, a dla 5 osób – 3) posiada wiedzę na temat ZSK. Osoba posiadająca wiedzę na temat 

ZSK powinna wskazać co najmniej 1 dowód potwierdzający uzyskanie wiedzy nt. systemu ZSK w ciągu 

ostatnich 3 lat.   

 

6.1-3 Wykazano posiadanie wiedzy na temat ZSK i określono:   

● datę rozpoczęcia i datę zakończenia zdobywania wiedzy,  

● organizatora,  

● tematykę,  

● rolę w projekcie.   

 

6.4 Szczegółowo opisano inny sposób uzyskania i zakres szczegółowy wiedzy lub sposób  

jej wykorzystania, np.:  

● datę rozpoczęcia i datę zakończenia zdobywania wiedzy,  

● organizatora,  

● tematykę,  

● rolę w projekcie.  

 

KRYTERIUM 2: Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie walidacji efektów uczenia się  

(dot. pkt. 7 w FE)  

Proszę opisać swoją wiedzę i doświadczenie w walidowaniu efektów uczenia się (w ciągu ostatnich 

 5 lat licząc do dnia publikacji ogłoszenia o III naborze na listę PZZJ, tj. 31.12.2021 r.).  

 

Uwaga! Wyjątek dla grupy kwalifikacji transport kolejowy - proszę brać pod uwagę minimum 2 lata 

doświadczenia.  

 

Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli wykazano łącznie co najmniej 3 dowody na posiadanie przez 

dowolnych członków zespołu kompetencji w zakresie walidacji efektów uczenia się w ciągu 

odpowiednio ostatnich 5 lub 2 lat (licząc do dnia 31.12.2021 r.). W punkcie 7.3 można wskazać tylko  

1 dowód poświadczający zdobyte doświadczenie.   
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7.1  Wykazano co najmniej 5 przeprowadzonych weryfikacji i określono:   

● datę początkową i datę końcową weryfikacji,   

● przedmiot egzaminowania,  

● instytucję, w ramach której odbywała się weryfikacja,  

● wskazano stosowane metody weryfikacji,                                                           

● rolę w procesie weryfikacji,  

● grupę docelową.  

 

7.2 Wykazano co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia doradztwa dot. rozwoju 

edukacyjno-zawodowego i określono:  

● datę początkową i datę końcową nabywania doświadczenia,   

● instytucję, w ramach której się to odbywało,  

● wskazano grupę docelową,  

● opisana została dokładna rola w procesie doradztwa dot. rozwoju edukacyjno-

zawodowego.  

 

7.3 Szczegółowo opisano inny sposób uzyskania wiedzy i jej zakres oraz sposób jej wykorzystania.  

 

Przykładowo, doświadczenie w zakresie walidacji efektów uczenia się, uzyskane w okresie ostatnich 

odpowiednio 2 lub 5 lat (licząc do dnia 31.12.2021 r.) i obejmujące ponad 5 procedur weryfikacji 

w przypadku każdego członka zespołu, dla zespołu składającego się z 3 osób będzie policzone jako 

3 dowody, ponieważ każdy z trójki członków zespołu spełnia wymogi przedstawione w podpunkcie 7.1.  

  

KRYTERIUM 3: Posiadanie wiedzy oraz doświadczenia nt. zapewniania jakości (dot. pkt. 8 w FE)  

Proszę wpisać szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych audytów, ewaluacji, badań 

społecznych lub wskazać inne dowody na posiadanie wiedzy oraz doświadczenia w zakresie 

zapewniania jakości (w ciągu ostatnich 5 lat licząc do daty publikacji ogłoszenia o III naborze na listę 

PZZJ, tj. do dnia 31.12.2021 r.).  

 

Uwaga! Wyjątek dla grupy kwalifikacji transport kolejowy - proszę brać pod uwagę minimum 2 lata 

doświadczenia.  

 

Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli wykazano łącznie co najmniej 5 dowodów poświadczających 

uzyskanie wiedzy i doświadczenia nt. zapewniania jakości przez dowolnych członków zespołu w ciągu 

ostatnich odpowiednio 2 lub 5 lat (licząc do dnia 31.12.2021 r.).  

 

8.1-3 określono:  

● datę początkową i datę końcową danego działania,   

● zleceniodawcę,  

● dokładną rolę w projekcie,   

● przedmiot  badania/audytu,  

● stosowane metody badawcze.  
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8.4 Szczegółowo opisano sposób uzyskania i zakres szczegółowy wiedzy, a także sposób jej 

wykorzystania.  

 

Przykładowo, jeżeli 2 członków danego zespołu może wykazać dowody na przeprowadzenie jednego 

audytu i jednej ewaluacji, inny członek tego zespołu zrealizował badanie społeczne, a każde 

z wymienionych działań zostało zrealizowane w ciągu odpowiednio ostatnich 2 lub 5 lat (licząc do dnia 

31.12.2021 r.), to zespół wykazuje łącznie 5 dowodów, ponieważ każdy z przytoczonych przykładów 

spełnia wymogi przedstawione w podpunktach 8.1-3.   

  

KRYTERIUM 4: Posiadanie wiedzy na temat branży/grupy kwalifikacji (dot. pkt. 9 w FE)  

Proszę potwierdzić swoją znajomość sektora/branży/grupy kwalifikacji:   

 

Uwaga: niniejsze kryterium odnosi się do specyfiki wszystkich grup kwalifikacji, do których prowadzony 

jest nabór.  

 

Grupa kwalifikacji ochrona zdrowia: 

- rodzaj działalności: 

1) doświadczenie w pracy w branży ochrony zdrowia lub w prowadzeniu kształcenia na potrzeby systemu 

ochrony zdrowia lub w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk medycznychi nauk o zdrowiu. 

 

W pod kryterium pkt 9.1 dot. wykształcenia (stopnia/tytułu naukowego) należy wpisać te tytuły, 

które są związane z grupą kwalifikacji, do której zgłaszany jest ekspert/ka. 

 

Wykaz dodatkowych warunków dla wybranych grup kwalifikacji. 

 

Grupa kwalifikacji drogi publiczne:  

- wykształcenie: 

1) przykładowo: wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, a w szczególności 

w dyscyplinach inżynieria lądowa i transport lub dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych. 

 

Grupa kwalifikacji gospodarka leśna: 

- wykształcenie:  

1) wyższe (II-go stopnia lub jednolite studia magisterskie) w zakresie leśnictwa. 

 

Grupa kwalifikacji transport kolejowy: 

- wykształcenie:  

1) przykładowo: wykształcenie co najmniej średnie w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania 

zawierają zagadnienia z zakresu danej kwalifikacji w zawodzie związanym z kolejnictwem oraz odpowiednio tytuł 

zawodowy technika, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplom 

potwierdzający kwalifikacje na poziomie technika lub dyplom ukończenia studiów. 

 

Grupa kwalifikacji ochrona zdrowia: 

- wykształcenie: 

1) tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów prowadzonych w uczelniach medycznych i innych 

uczelniach, prowadzących działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo 
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wykształcenie średnie uzyskane w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

 

9.2 Wykazano co najmniej 5 wykonanych ekspertyz lub 5 przeprowadzonych badań w danym obszarze, 

w ciągu ostatnich 5 lat (licząc do dnia 31.12.2021 r.) i określono:  

● datę początkową i datę końcową realizacji ekspertyzy/badania,  

● branżę,  

● adekwatną grupę kwalifikacji,  

● zleceniodawcę działania,  

● dokładną rolę w tym zadaniu,  

● przedmiot analiz,  

● stosowane metody badawcze.  

 

9.3 W odniesieniu do członkostwa w instytucjach branżowych w ciągu ostatnich 5 lat (licząc do dnia 

31.12.2021 r.) określono:  

● datę początkową i datę końcową bycia jej członkiem,  

● branżę,  

● adekwatną grupę kwalifikacji,  

● nazwę instytucji branżowej,  

● rodzaj członkostwa.  

 

Uwaga! Wykaz dodatkowych warunków dla wybranych grup kwalifikacji. 

 

Grupa kwalifikacji gospodarka wodna: 

- kontakt z branżą: 

1) ugruntowane umocowanie w branży, w szczególności członkostwo w izbach zawodowych lub gospodarczych lub 

stowarzyszeniach branżowych krajowych lub międzynarodowych. 

 

Grupa kwalifikacji transport drogowy: 

- kontakt z branżą: 

1) posiada ugruntowane umocowanie w branży, w szczególności jest członkiem izb zawodowych lub gospodarczych 

lub stowarzyszeń branżowych krajowych lub międzynarodowych. 

 

Grupa kwalifikacji transport kolejowy: 

- kontakt z branżą: 

1) posiada ugruntowane umocowanie w branży, w szczególności jest członkiem izb zawodowych lub gospodarczych 

lub stowarzyszeń branżowych krajowych lub międzynarodowych. 

 

Grupa kwalifikacji ochrona zdrowia: 

- kontakt z branżą: 

1) dodatkowym kryterium branym pod uwagę jest członkostwo np. w stowarzyszeniach lub towarzystwach 

naukowych związanych z ochroną zdrowia. 
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9.4 Wykazano co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy zawodowej w branży adekwatnej do grupy 

kwalifikacji i określono:   

● datę początkową i datę końcową zdobycia doświadczenia zawodowego w branży,   

● branżę,  

● adekwatną grupę kwalifikacji,  

● instytucję, w której osoba nabyła doświadczenie zawodowe,  

● stanowisko/specjalizację/rolę.  

Grupa kwalifikacji  rolnictwo: 

1) doświadczenie w zakresie gospodarki leśnej tj.: - co najmniej 2 publikacje naukowe w zakresie technologii lub 

gospodarki leśnej (jako autor, współautor lub redaktor naukowy), lub - co najmniej10 letnie doświadczenie 

zawodowe w przedsiębiorstwach działających w reprezentowanej branży, lub - recenzent co najmniej 5 projektów 

innowacyjnych lub prac zgłaszanych do publikacji w czasopismach opiniotwórczych (w aspekcie 

technologicznorynkowym), lub - co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu, nadzorowaniu lub we 

wdrażaniu projektów w zakresie gospodarki leśnej lub w procesach transferu technologii, lub - w opracowywaniu 

projektów (co najmniej 3 projektów) związanych z wdrażaniem innowacji produktowych i procesowych w 

przedsiębiorstwach leśnych, lub - co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu w przedsiębiorstwie 

działającym w obszarze gospodarki leśnej (co najmniej 3-letni okres zarządzania). 

 

9.5 Szczegółowo opisano inne dowody wskazujące na posiadanie wiedzy na temat branży/grupy 

kwalifikacji, w ciągu ostatnich odpowiednio 2 lub 5 lat (licząc do dnia 31.12.2021 r.), uwzględniając 

sposób uzyskania i zakres szczegółowy wiedzy, a także sposób jej wykorzystania.  

 

Grupa kwalifikacji  rolnictwo: 

- inne doświadczenia: 

1) wiedza o zasadach wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości bezpośrednio w obszarze nadania 

kwalifikacji z zakresu zagadnień wyszczególnionych w ww. grupach kwalifikacji, poprzez informacje zawarte 

zarówno w formie deklaracji, jak i poprzez inne dokumenty. 

 

Przykładowo, jeżeli jeden z członków zespołu ubiegającego się o wpis na listę PZZJ dla grupy kwalifikacji 

drogi publiczne posiada 5 lat doświadczenia w pracy związanej z drogami publicznymi i przeprowadził 

5 badań w obszarze drogi publiczne, to zostanie to policzone jako 2 dowody, ponieważ osoba ta spełnia 

wymogi przedstawione w podpunktach 9.1 -9.4.   

  

Poniżej przedstawiono wykaz dodatkowych/niestandardowych wymogów dla kandydatów  

na ekspertów zgłaszanych przez podmioty wnioskujące o bycie PZZJ-otami dla niektórych grup 

kwalifikacji. 

 

Uwaga! Dla grupy elektromobilność spełnienie kryterium dot. wiedzy i doświadczenia oznacza również 

znajomość niżej wymienionych dyrektyw europejskich: 

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 

rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;  

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca 

dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów 

transportu drogowego. 
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Uwaga! Dla grupy gospodarowanie odpadami spełnienie kryterium dot. wiedzy i doświadczenia 

oznacza również znajomość niżej wymienionych dyrektyw europejskich: 

1. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  

w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (tzw. dyrektywa ramowa  

o odpadach) (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.),  

2. dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 

(tzw. dyrektywa składowiskowa) (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.),  

3. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. dyrektywa opakowaniowa) (Dz. Urz. WE L 365  

z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.),  

4. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r.  

w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

(tzw. dyrektywa SUP) (Dz. U. UE L 155 z 12.06.2019, str. 1),  

5. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r.  

w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (tzw. dyrektywa ELV) ((Dz. Urz. WE L 269  

z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.),  

6. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. dyrektywa WEEE) (Dz. U. UE L 197  

z 24.07.2012, str. 38, z późn. zm.),  

7. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie 

baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 

91/157/EWG (tzw. dyrektywa bateryjna) (Dz. Urz. WE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z późn. zm.),  

8. dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności 

gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (tzw. dyrektywa 

osadowa) (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986, str. 6, z późn. zm.),  

9. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.  

w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola) (tzw. dyrektywa IED) (Dz. U. L 334 z 17.12.2010, str. 17, z późn. zm.);  

10. dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 

polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243  

z 24.09.1996, str. 31),  

11. dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca 

dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15, z późn. 

 

9.5. Szczegółowo opisano inne dowody wskazujące na posiadanie wiedzy na temat branży/grupy 

kwalifikacji, w ciągu ostatnich odpowiednio 2 lub 5 lat (licząc do dnia 31.12.2021 r.), uwzględniając 

sposób uzyskania i zakres szczegółowy wiedzy, a także sposób jej wykorzystania.  

  

Przykładowo, jeżeli jeden z członków zespołu w ciągu 5 lat (licząc do dnia 31.12.2021 r.) wykonał 

 5 ekspertyz w obszarze gospodarki wodnej i od 5 lat jest członkiem instytucji branżowej związanej  

z gospodarką wodną, to zostanie to policzone jako 2 dowody, ponieważ osoba ta spełnia wymogi 

przedstawione w podpunktach 9.3 i 9.2.  
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Przykładowo jeżeli jeden z członków zespołu aspirującego do bycia PZZJ dla grupy kwalifikacji 

sprawiedliwość posiada tytuł magistra prawa, w ciągu 5 lat (licząc do dnia 31.12.2021 r.) wykonał  

5 ekspertyz z dziedziny prawa oraz  przez 5 lat pracował w kancelarii prawnej, to zostanie to policzone 

jako 3 dowody, ponieważ osoba ta spełnia wymogi przedstawione w podpunktach 9.1., 9.2. i 9.4.  

  

Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli wykazano łącznie co najmniej 2 dowody różnego typu  

na posiadanie wiedzy nt. branży/grupy kwalifikacji przez dowolnych członków zespołu. 


