
Kryteria przyznawania 

certyfikatów kompetencji zawodowych  

w gospodarce odpadami 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie organizacji i zarządzania gospodarką odpadami może 

uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej :   

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych, 

2. dyplomem studiów podyplomowych profilowanych w zakresie zarządzania, transportu lub 

ochrony środowiska, 

3. co najmniej pięcioletnim stażem na kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach w 

zakładach  gospodarki odpadami komunalnymi, 

4. oświadczeniem o udziale w pięciu szkoleniach zagranicznych i dziesięciu szkoleniach 

krajowych o tematyce gospodarki odpadami poświadczonym złożonym oświadczeniem 

5. certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, 

6. świadectwem kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, 

7. uprawnieniami lub dyplomem zdanego egzaminu dla Kandydatów dla Członków Rad 

Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa lub 10-letni staż w kierowaniu spółką prawa 

handlowego, 

8. zaświadczeniem o ukończeniu kursu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw 

pożarowej dla kadry kierowniczej, 

9. udziałem we wdrożeniach systemów gospodarki odpadami lub jego części, 

10. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami,, 

11. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z gospodarką odpadami, 

12. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat menedżera-przedsiębiorcy gospodarki odpadami może uzyskać osoba 

 która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych, 

2. dyplomem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, transportu lub ochrony 

środowiska, 

3. co najmniej pięcioletnim stażem w kierowaniu  prywatnymi zakładami  gospodarki odpadami 

komunalnymi, 

4. certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, 

5. świadectwem kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, 

6. zaświadczeniem o ukończeniu kursu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw 

pożarowej dla kadry kierowniczej, 



7. oświadczeniem o udziałe w trzech szkoleniach zagranicznych i pięciu szkoleniach krajowych o 

tematyce gospodarki odpadami poświadczonym złożonym oświadczeniem 

8. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami, 

9. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z gospodarką odpadami, 

10. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie gromadzenia i transportu odpadów może uzyskać osoba 

 która legitymuje się co najmniej :   

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych związanych z mechaniką, logistyką transportu, 

gospodarką odpadami lub studiów podyplomowych w tym lub pokrewnym zakresie 

2. co najmniej pięcioletnim stażem na kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach 

związanych z transportem w zakładach  gospodarki odpadami, instytutach badawczych, 

uczelniach wyższych, pracowniach projektowych,  

3. certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy, 

4. udziałem w wdrożeniach systemów lub poszczególnych elementów gospodarki odpadami 

związanych z transportem odpadów, 

5. udziałem w opracowaniach organizacyjnych, studialnych lub technicznych związanych z 

transportem odpadów, 

6. zaświadczeniem o ukończeniu kursu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw 

pożarowej, 

7. oświadczeniem o  udziale w co najmniej trzech szkoleniach zagranicznych i pięciu 

szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki odpadami,  

8. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie technologii unieszkodliwiania odpadów może uzyskać osoba 

 która legitymuje się co najmniej :   

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych pokrewnych z ochroną środowiska  lub studiów 

podyplomowych, 

2. co najmniej pięcioletnim stażem związanym z procesami i technologiami unieszkodliwiania 

odpadów w zakładach  gospodarki odpadami komunalnymi, instytutach badawczych, 

uczelniach wyższych, pracowniach projektowych, 

3. świadectwem kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, 

4. zaświadczeniem o ukończeniu kursu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw 

pożarowej, 

5. oświadczeniem o udziałe w trzech szkoleniach zagranicznych i pięciu szkoleniach krajowych o 

tematyce gospodarki odpadami poświadczonym złożonym oświadczeniem 



6. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami, 

7. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z gospodarką odpadami, 

8. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 
Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie utrzymania komunalnych instalacji przetwarzania odpadów 

może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej :   

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych związanych z ochroną środowiska lub studiów 

podyplomowych, 

2. co najmniej pięcioletnim stażem na kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach 

związanych z pracą w zakładach  przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,  

3. świadectwem kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, 

4. zaświadczeniem o ukończeniu kursu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw 

pożarowej, 

5. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach zagranicznych i dziesięciu 

szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki odpadami,  

6. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami, 

7. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z gospodarką odpadami, 

8. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie termicznego przekształcania odpadów może uzyskać osoba 

 która legitymuje się co najmniej :   

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych związanych z energetyką cieplną ochroną 

środowiska lub studiów podyplomowych, 

2. co najmniej trzyletnim stażem na kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach związanych 

z termicznym przekształcaniem odpadów w zakładach  gospodarki odpadami komunalnymi, 

instytutach badawczych, uczelniach wyższych, pracowniach projektowych, 

3. świadectwem kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, 

4. zaświadczeniem o ukończeniu kursu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw 

pożarowej, 

5. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach zagranicznych i dziesięciu 

szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki odpadami,  

6. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami, 

7. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z gospodarką odpadami, 

8. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 



Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie odzysku i recyklingu odpadów może uzyskać osoba 

 która legitymuje się co najmniej :     

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych, 

2. dyplomem studiów podyplomowych profilowanych  w zakresie związanym gospodarką 

odpadami 

3. co najmniej pięcioletnim stażem na stanowiskach związanych z odzyskiem i recyklingiem 

odpadów w zakładach posiadających instalacje lub instytutach badawczych, uczelniach 

wyższych, pracowniach projektowych, 

4. zaświadczeniem o ukończeniu kursu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw 

pożarowej, 

5. oświadczeniem o  udziale w co najmniej trzech szkoleniach zagranicznych i pięciu 

szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki odpadami,  

6. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami, 

7. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z gospodarką odpadami, 

8. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 
Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie udzielania porad prawnych dotyczących gospodarki 

odpadami może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych – prawniczych, 

2. uzyskanymi aplikacjami radcy prawnego lub adwokata lub tytułem doktora prawa i pracą na 

uczelni lub w innych placówkach naukowych, 

3. co najmniej trzyletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarki odpadami, 

4. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  

5. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami, 

6. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem, 

7. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie ubezpieczeń podmiotów gospodarki odpadami może uzyskać 

osoba która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej, 

2. uprawnieniami do obsługi ubezpieczeniowej podmiotów gospodarczych, 

3. co najmniej trzyletnim doświadczeniem w obsłudze ubezpieczeniowej podmiotów gospodarki 

odpadami, 

4. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  



5. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami, 

6. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem,, 

7. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów gospodarki 

odpadami może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych ekonomicznych lub prawniczych 

2. uzyskanym tytułem doradcy podatkowego 

3. uprawnieniami do doradztwa podatkowego  podmiotów gospodarczych, 

4. co najmniej trzyletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym podmiotów gospodarki 

odpadami, 

5. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  

6. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami, 

7. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem, 

8. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie obsługi informatycznej podmiotów gospodarki odpadami 

może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych informatycznych lub pokrewnych 

2. dwoma certyfikatami informatycznymi 

3. co najmniej trzyletnim doświadczeniem w doradztwie informatycznej podmiotów gospodarki 

odpadami, 

4. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  

5. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

gospodarki odpadami, 

6. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem, 

7. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie zamówień publicznych związanych z podmiotami 

gospodarki  

odpadami może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych  



2. co najmniej trzyletnim doświadczeniem w obsłudze zamówień publicznych podmiotów 

gospodarki odpadami, 

3. oświadczeniem o  udziale w co najmniej trzech szkoleniach krajowych o tematyce zamówień 

publicznych,  

4. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  

5. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

zamówień publicznych w gospodarce odpadami, 

6. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem, 

7. zaświadczeniem o niekaralności 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji gospodarki odpadami 

może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej 

2. co najmniej trzyletnim doświadczeniem w przygotowaniu i realizacji inwestycji gospodarki 

odpadami, 

1. oświadczeniem o  udziale w co najmniej trzech szkoleniach krajowych o tematyce 

przygotowania i realizacji inwestycji gospodarki odpadami, 

2. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  

3. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

przygotowania i realizacji inwestycji w gospodarce odpadami, 

4. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem, 

zaświadczeniem o niekaralności 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie BHP i ochrony przeciw pożarowej w podmiotach 

gospodarki odpadami może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej 

2. uprawnieniami w zakresie prowadzenia szkoleń BHP 

3. co najmniej trzyletnim doświadczeniem  na samodzielnym stanowisku BHP i ochrony p.poż. 

lub BHP w podmiotach gospodarki odpadami, 

4. oświadczeniem o  udziale w co najmniej trzech szkoleniach krajowych o BHP i  ochrony 

.p.poż. 

5. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  

6. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

BHP i ochrony p.poż. w gospodarce odpadami, 

7. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem, 

8. zaświadczeniem o niekaralności. 



 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie sprawozdawczości w podmiotach gospodarki odpadami 

może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej 

2. co najmniej trzyletnim doświadczeniem  w opracowywaniu sprawozdań w podmiotach 

gospodarki odpadami, 

3. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  

4. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

związanej z  gospodarką odpadami, 

5. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem, 

6. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie dostawy sprzętu i urządzeń dla podmiotów gospodarki 

odpadami może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej : 

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej 

2. co najmniej trzyletnim doświadczeniem  na stanowisku związanym z produkcją, sprzedażą i 

dostawą pojazdów, sprzętu lub urządzeń dla podmiotach gospodarki odpadami, 

3. oświadczenie o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  

4. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

związanej z wykonywanym zawodem na rzecz gospodarki odpadami, 

5. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem, 

6. zaświadczeniem o niekaralności. 

 

 

Certyfikat rzeczoznawcy w zakresie dostaw akcesoriów wspomagających pracę podmiotów 

gospodarki odpadami  może uzyskać osoba która legitymuje się co najmniej :     

1. dyplomem ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej 

2. co najmniej trzyletnim doświadczeniem  na stanowisku związanym z produkcją, sprzedażą i 

dostawą akcesoriów wspomagających pracę podmiotów gospodarki odpadami, 

3. oświadczeniem o  udziale w co najmniej pięciu szkoleniach krajowych o tematyce gospodarki 

odpadami,  

4. co najmniej trzema publikacjami lub wystąpieniami publicznymi na konferencjach o tematyce 

związanej z wykonywanym zawodem na rzecz gospodarki odpadami, 

5. nagrodami lub wyróżnieniami za działalność związaną z wykonywanym zawodem, 

6. zaświadczeniem o niekaralności. 


