Szczegółowy opis grup kwalifikacji
dla podmiotów składających wnioski w III naborze
na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości
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DEFINICJA GRUPY KWALIFIKACJI

Grupa kwalifikacji górnictwo obejmuje kwalifikacje związane
z wykonywaniem działalności w zakresie górnictwa,
regulowanej przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, tj.:
1) poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin
ze złóż;
2) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;
3) podziemnego składowania odpadów;
4) podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu
przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu
i składowania dwutlenku węgla.

➢ Górnictwo
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Ponadto, grupa ta obejmuje kwalifikacje związane
z wykonywaniem działalności, do której stosuje się
odpowiednio przepisy Pgg, tj.:
1) budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów
odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych;
2) robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych
podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż
określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych
i rekreacyjnych;
3) robót podziemnych prowadzonych w celach naukowych,
badawczych, doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby
geologii i górnictwa;
4) drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej;
5) likwidacji ww. obiektów, urządzeń oraz instalacji.
INFRASTRUKTURY

➢ Transport

➢ Gospodarka
wodna

➢ Drogi publiczne
➢ Transport kolejowy
➢ Transport lotniczy
➢ Transport drogowy
➢ Gospodarka wodna

Grupa kwalifikacji drogi publiczne obejmuje sprawy:
1) planowania sieci dróg publicznych,
2) projektowania dróg publicznych,
3) realizacji dróg publicznych, w tym wykonywania robót
budowlanych,
4) eksploatacji i utrzymania dróg publicznych, w tym
zarządzania aktywami.
Grupa kwalifikacji transport kolejowy obejmuje sprawy
rozwoju, budowy, modernizacji, funkcjonowania i utrzymania
infrastruktury kolejowej; budowy i utrzymania taboru
kolejowego; prowadzenia ruchu kolejowego; techniki kolejowej
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i bezpieczeństwa na kolei; kolejowego przewozu osób i rzeczy.
Grupa kwalifikacji transport lotniczy obejmuje
w szczególności sprawy z zakresu: zdatności statków
powietrznych do lotu; lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń
naziemnych; kwalifikacji personelu lotniczego; żeglugi
powietrznej; bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego; eksploatacji
statków powietrznych; lotniczej działalności gospodarczej;
ochrony lotnictwa cywilnego; przewozu lotniczego; ochrony
praw pasażerów.
Grupa kwalifikacji transport drogowy obejmuje
w szczególności sprawy z zakresu: związanych z
podejmowaniem i wykonywaniem działalności w zakresie:
1) transportu drogowego osób i rzeczy oraz przewozów na
potrzeby własne,
2) uprawnień do kierowania pojazdami dotyczących warunków
rejestracji pojazdów,
3) zarządzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru nad
tym zarządzaniem,
4) warunków technicznych pojazdów, w tym zakresu ich
niezbędnego wyposażenia oraz badań technicznych,
5) przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i
sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań,
6) związanych z przewozem o charakterze użyteczności
publicznej.
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Grupa kwalifikacji gospodarka wodna obejmuje sprawy:
− kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania
zasobów wodnych;
− utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych
stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą
techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz
urządzenia wodne, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych
o szczególnym znaczeniu transportowym;
− utrzymania śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym;
− ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji
oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed
powodzią oraz koordynacji i przedsięwzięć służących osłonie
i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
− funkcjonowania państwowej służby hydrologicznometeorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej,
z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód
podziemnych;
− współpracy międzynarodowej na wodach granicznych
w zakresie zadań należących do działu;
− określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków.
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KANCELARIA
PREZESA RADY
MINISTRÓW
(CYFRYZACJA)

➢ Informatyzacja

➢ Informatyzacja

Grupa kwalifikacji informatyzacja obejmuje sprawy:
1. informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów
wykonujących zadania publiczne;
2. systemów i sieci teleinformatycznych administracji
publicznej;
3. wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji;
4. realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej
Polskiej w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji;
5. udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie
informatyzacji;
6. rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu;
7. rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną;
8. kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych
osobowych;
9. telekomunikacji;
10. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wymiarze cywilnym;
11. rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru
Stanu Cywilnego oraz Centralnej Ewidencji Wydanych
i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;
12. ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji
posiadaczy kart parkingowych;
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13. nadzoru nad świadczeniem usług zaufania w rozumieniu
przepisów o usługach zaufania;
14. identyfikacji elektronicznej.

KLIMATU I
ŚRODOWISKA
(ENERGIA I KLIMAT)

➢ Energia

➢ Elektromobilność

➢ Środowisko

➢ Gospodarka leśna

➢ Klimat

➢ Gospodarowanie
odpadami

Grupa kwalifikacji elektromobilność obejmuje ogół zagadnień
związanych ze stosowaniem oraz użytkowaniem pojazdów
z napędem elektrycznym. Pojęcie to odnosi się zarówno
do technicznych, jak i eksploatacyjnych aspektów pojazdów
elektrycznych, technologii oraz infrastruktury ładowania.
Grupa kwalifikacji gospodarka leśna obejmuje działalność
leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania
lasu, utrzymania i powiększania zasobów leśnych, czynnej
ochrony różnorodnych form ekosystemów, bioróżnorodności
leśnej, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania drewna oraz
realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Grupa kwalifikacji gospodarowanie odpadami obejmuje ogół
zagadnień związanych ze zbieraniem, transportem,
przetwarzaniem odpadów, w tym wykorzystaniem odpadów na
powierzchni ziemi, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju
działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami
unieszkodliwiania odpadów.
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ROLNICTWA I
ROZWOJU WSI

➢ Rolnictwo
➢ Rozwój wsi
➢ Ryki rolne

➢ Rolnictwo
➢ Rozwój wsi
➢ Rynki rolne

Grupa kwalifikacji rolnictwo obejmuje sprawy z zakresu:
1. produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych;
2. nasiennictwa, z wyłączeniem leśnego materiału
rozmnożeniowego;
3. produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt;
4. ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia
publicznego oraz ochrony zwierząt;
5. nadzoru nad jakością zdrowotną:
a) środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania
i składowania, a także w sprzedaży bezpośredniej, rolniczym
handlu detalicznym oraz działalności marginalnej, lokalnej
i ograniczonej,
b) żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze
pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego w rolniczym handlu detalicznym;
6. nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi
weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi stosowanymi
w weterynarii;
7. nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy
organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych
do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych
w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych
właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie
organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Grupa kwalifikacji rozwój wsi obejmuje sprawy w zakresie:
7

1. kształtowania ustroju rolnego państwa;
2. ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne;
3. scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji
gruntów oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości
na obszarze wsi;
4. infrastruktury wsi, w szczególności:
a) melioracji, w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka
wodna, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz oczyszczania
ścieków i gospodarki odpadami,
b) elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nieobjętych
działem gospodarka oraz telefonizacji wsi w zakresie spraw
nieobjętych działem łączność,
c) prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa;
5. rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspomagania
pozarolniczych form aktywności zawodowej i gospodarczej
mieszkańców wsi;
6. ubezpieczenia społecznego rolników.
Grupa kwalifikacji rynki rolne obejmuje sprawy z zakresu
przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów
regulacji rynków rolnych.
ROZWOJU I
TECHNOLOGII

➢ Budownictwo
➢ Gospodarka

➢ Budownictwo
➢ Gospodarka

Budownictwo obejmuje:
• wznoszenie obiektów budowlanych w aspekcie materialnym,
technicznym i ekonomicznym;
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• umiejętności takie jak projektowanie, wznoszenie oraz
utrzymanie wszystkich obiektów budowlanych w ich
środowisku naturalnym, a w szczególności takich obiektów,
jak most, drogi, kanały, zapory oraz przede wszystkim
budynki o różnym przeznaczeniu;
• wznoszenie nowych obiektów budowlanych;
przebudowę, odbudowę, nadbudowę, rozbudowę
i utrzymanie obiektów już istniejących;
• rozbiórkę obiektów budowlanych, które nie spełniają
wymagań technicznych (np. bezpieczeństwa) albo z innych
powodów muszą zostać usunięte z zajmowanego terenu
(np. planowana budowa innego obiektu na tym samym
terenie).
Gospodarka obejmuje sprawy związane z działalnością
gospodarczą - przedsiębiorczością i przemysłem,
konkurencyjnością i innowacyjnością gospodarki, współpracą
gospodarczą z zagranicą, promocją gospodarki polskiej w kraju
i za granicą, polityką zakupową państwa, polityką i własnością
przemysłową, transformacją cyfrową gospodarki oraz
transformacją w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego,
rozwojem i wykorzystaniem energetyki prosumenckiej
i rozproszonej, oceną zgodności, miar i probiernictwa oraz
z kształtowaniem i prowadzeniem polityki kosmicznej, a także
ze współpracą z organizacjami samorządu gospodarczego,
organizacjami międzynarodowymi.
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SPORTU I TURYSTYKI

➢ Turystyka

Turystyka – kwalifikacje/kompetencje związane
ze świadczeniem usługi organizacji imprez turystycznych lub
usług turystycznych poprzez przygotowanie, oferowanie,
sprzedaż i realizację imprez turystycznych lub usług
turystycznych oraz związane ze świadczeniem usług pilotażu
wycieczek, przewodnictwa turystycznego i animacji czasu
wolnego poprzez sprawowanie opieki nad turystami w czasie
realizacji imprezy turystycznej lub usługi, udzielanie im informacji
o odwiedzanych obszarach, miejscach i obiektach oraz
organizowanie zajęć w czasie wolnym.

➢ Turystyka
➢ Gastronomia
➢ Hotelarstwo

Gastronomia, w szczególności gastronomia hotelowa –
kwalifikacje/kompetencje związane ze świadczeniem usługi
gastronomicznej – mającej na celu zaspokojenie potrzeb
turystów w zakresie wyżywienia poprzez przygotowanie
i dostarczanie posiłków i napojów oraz stworzenie warunków
do ich konsumpcji na miejscu.
Hotelarstwo – kwalifikacje/kompetencje związane
ze świadczeniem usługi hotelarskiej – mającej na celu
zaspokojenie potrzeb turystów w zakresie zakwaterowania
poprzez wynajem pokoi lub miejsc noclegowych oraz
świadczenie innych usług związanych z tym wynajmem.
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SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI

➢ Sprawy
wewnętrzne

➢ Sprawy wewnętrzne

Grupa kwalifikacji sprawy wewnętrzne obejmuje kwestie
związane z:
− ochroną bezpieczeństwa i porządkiem publicznym,
− ochroną granicy,
− polityką migracyjną,
− nadzorem nad ratownictwem górskim i wodnym,
− ewidencją ludności,
− koncesjami i kontrolą działalności gospodarczej w zakresie
ochrony osób i mienia,
− wytwarzaniem i obrotem bronią (amunicją, materiałami
wybuchowymi i wykorzystywanymi w wojsku),
− usługami detektywistycznymi.

SPRAWIEDLIWOŚCI

➢ Sprawiedliwość

➢ Sprawiedliwość

Grupa kwalifikacji sprawiedliwość obejmuje zagadnienia
zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej:
− sądownictwo;
− prokuratura, notariat, adwokatura i radcy prawni, w zakresie
wynikającym z przepisów odrębnych;
− wykonywanie kar oraz środków wychowawczych i środka
poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy
postpenitencjarnej;
− tłumacze przysięgli;
− nieodpłatna pomoc prawna, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz. 1860).
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ZDROWIA

➢ Zdrowie

➢ Ochrona zdrowia
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Grupa kwalifikacji ochrona zdrowia odnosi się do działań
służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie
zdrowia i innych działań wynikających z procesu leczenia, w tym
dotyczących profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia i służących
zapewnieniu pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego
dobrostanu oraz takich, które stanowią uzupełnienie lub
wsparcie wyżej wskazanych.

