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Zasady akredytacji Referentów w ramach certyfikacji HQE (dalej zwane „Zasadami akredytacji”) dotyczą 

akredytacji Referentów w ramach Certyfikacji HQE na terenie Polski, przy czym akredytacja jest 

uznawana na całym świecie, za wyjątkiem Francji gdzie zastosowanie ma specyficzny, lokalny schemat.  

Niniejsze Zasady mogą zostać zmienione przez Spółkę DEKRA i/lub Cerway . 

 

Kandydatem na Referenta w ramach certyfikacji HQE może być osoba fizyczna (project manager, 

architekt, inżynier budownictwa, konsultant, itp.) Akredytacja wydawana jest imiennie i w obrębie 

określonych kompetencji zawodowych. 

 

Cele akredytacji Referentów HQE 

Proces akredytacji Referentów w ramach certyfikacji HQE™ ma na celu: 

1. Potwierdzenie umiejętności akredytowanych Referentów (w zakresie skutecznego wdrażania 

wymagań schematów certyfikacji HQE, zarządzania projektem i procesem oceny, odpowiedniej 

priorytetyzacji celów w ramach projektu zgodnie z wymogami odpowiednich schematów certyfikacji 

HQE). 

2. Ułatwienie identyfikacji kompetentnych specjalistów na rynku. 

3. Uproszczenie procesu certyfikacji i zmniejszenie kosztów certyfikacji budynków dla projektów, w które 

zaangażowani będą rekomendowani przez DEKRA-Cerway, na podstawie akredytacji specjaliści. 

 

UWAGA. Akredytacja, zgodnie z Zasadami akredytacji Referentów HQE, jest uznawalna we 

wszystkich krajach, z wyjątkiem Francji, gdzie funkcjonuje odrębny schemat. W związku  

z powyższym Referentów obowiązuje zakaz wykorzystywania swojej akredytacji na terenie 

Francji.  

 

Etapy akredytacji: 

Informacje niezbędne dla procesu akredytacji opublikowane się na stronie internetowej 

www.budownictwo.dekra.pl: 

- Niniejsze Zasady; 

- Harmonogram najbliższych szkoleń, niezbędnych do uzyskania akredytacji na Referenta w ramach 

certyfikacji HQETM ; 

- Formularz aplikacji; 

- Wzór oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia OC. 

Do dokumentów aplikacyjnych niezbędny jest życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem 

doświadczenia w przedmiotowym zakresie.  

 

http://www.budownictwo.dekra.pl/


 

 
 
 

Przed złożeniem formularza i dokumentów aplikacyjnych kandydaci powinni upewnić się, że spełniają 

wymagania opisane w niniejszym dokumencie. 

Kandydaci wyrażają zgodę na przestrzeganie Zasad opisanych w niniejszym dokumencie na czas 

ważności akredytacji.  

 

Wymagania dla kandydatów na Referentów HQE. 

Wymagania ogólne: 

a) Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza aplikacyjnego wraz z pisemnym oświadczeniem  

o przestrzeganiu Zasad akredytacji Referentów w ramach certyfikacji HQE; 

b) Biegła znajomość języka angielskiego, przynajmniej na poziomie B2 (według Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego); 

c) Posiadanie ubezpieczenia OC wystawionego dla kandydata na Referenta w ramach Certyfikacji HQE 

lub na firmę, w której jest zatrudniony. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Dla kandydatów na Referentów w obszarze nowych budynków:  

a) posiadanie dyplomu architekta bądź inżyniera budownictwa lub równoważnego dyplomu ukończenia 

studiów wyższych w obszarze związanym z budownictwem oraz minimum dwuletniego doświadczenia 

zawodowego w obszarze związanym z budownictwem; 

b) lub posiadanie minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego jako project manager w obszarze 

związanym z budownictwem; 

 

Dla kandydatów na Referentów w obszarze budynków w eksploatacji:  

a) posiadanie dyplomu architekta bądź inżyniera budownictwa lub równoważnego dyplomu ukończenia 

studiów wyższych w obszarze związanym z budownictwem lub zarządzaniem obiektami budowlanymi 

oraz minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem; 

b) lub posiadanie minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego jako project manager w zakresie 

zarządzania obiektami budowlanymi. 

 

Do celów rozpoczęcia procesu akredytacji kandydaci muszą złożyć następujące dokumenty, zwane dalej 

„dokumentami aplikacyjnymi”: 

- wypełniony i podpisany formularz aplikacji; 

- podpisane oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu OC; 

- kopię dyplomów, potwierdzających wykształcenie, bądź podpisane oświadczenie w języku angielskim  

o posiadaniu właściwego wykształcenia; 



 

 
 
 

- CV w języku angielskim. 

 Kandydaci składają dokumenty aplikacyjne do DEKRA, co rozpoczyna proces akredytacji. DEKRA 

zastrzega sobie prawo do nie rozpoczynania procesu wobec niekompletnych aplikacji.  

DEKRA sprawdza przesłaną dokumentację aplikacyjną i zatwierdza, bądź odrzuca aplikacje  

na podstawie powyższych wymagań. DEKRA zobowiązuje się do poufnego traktowania przesłanych 

dokumentów aplikacyjnych. 

Do kandydatów, którzy przeszli pozytywnie proces akceptacji dokumentów aplikacyjnych, DEKRA 

przesyła informację o zakwalifikowaniu do szkolenia oraz informacje, dotyczące kolejnych etapów 

procesu akredytacji. 

 

Szkolenie i egzamin 

Kandydaci na Referentów HQE przechodzą obowiązkowe szkolenie organizowane przez 

DEKRA/Cerway. 

Szkolenie jest dwuetapowe. Pierwsza część szkolenia udostępniana jest uczestnikom w formie 

szkolenia e-learningowego w języku angielskim. Dostęp do platformy szkoleniowej jest przydzielany na 

trzy tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia stacjonarnego. W tym okresie kandydat zobowiązany jest 

do zrealizowania całego szkolenia (wszystkie moduły i testy sprawdzające wiedzę). Zarówno moduły jak 

i testy można wielokrotnie powtarzać, co nie ma wpływu na wynik końcowy szkolenia. DEKRA zapewnia 

ponadto do dyspozycji kandydatów możliwość konsultacji z ekspertem DEKRA online. 

 

Drugi etap szkolenia to jednodniowe szkolenie stacjonarne, zakończone egzaminem sprawdzającym dla 

kandydatów. Szkolenie stacjonarne jest przeprowadzane przez polskiego eksperta DEKRA i odbywa  

się w języku polskim. Egzamin składa się z pisemnego testu wielokrotnego wyboru w języku angielskim.  

 

Kandydaci zobowiązani są przystąpić do egzaminu, na który zostali zakwalifikowani. W wyjątkowych 

sytuacjach, uwarunkowanych siłą wyższą, DEKRA może wyrazić zgodę na przystąpienie przez 

kandydata do egzaminu w innym terminie. 

 

 

Decyzja o akredytacji 

Pozytywny wynik egzaminu oznacza, że kandydat otrzymał minimum 12 na 20 punktów.  

DEKRA przesyła wynik egzaminu wraz z dokumentami aplikacyjnymi oraz rekomendacją w zakresie 

ewentualnej akredytacji kandydata do Cerway.  

Cerway wydaje decyzję pozytywną bądź negatywną w zakresie akredytacji w terminie maksymalnie 

do 14 dni. 



 

 
 
 

W przypadku, gdy wynik egzaminu wynosi między 10 a 12 punktów, DEKRA może za zgodą Cerway 

zakwalifikować kandydata na dodatkowy egzamin pisemny. O koszcie egzaminu dodatkowego kandydat 

zostanie poinformowany odrębnie. 

Pozytywny przebieg procesu zakończony jest akredytacją na Referenta. Akredytacja ważna jest przez 

36 miesięcy, pod warunkiem spełnienia wymagań związanych z utrzymaniem akredytacji, opisanych 

poniżej.  

Kandydaci mogą odwołać się od negatywnej decyzji akredytacyjnej Cerway za pośrednictwem DEKRA 

w terminie maksymalnie do miesiąca od daty otrzymania decyzji Cerway. 

W dyskusyjnych przypadkach Cerway zasięga opinii Międzynarodowej Rady Doradczej (International 

Advisory Board), a o decyzji Rady informuje kandydata za pośrednictwem DEKRA.  

 

Dokument akredytacji zawiera 

 Datę akredytacji i termin jej ważności; 

 Informację o tym, że jedyna ważna lista akredytowanych Referentów opublikowana jest  

na stronie Cerway; 

 Nazwę firmy dla której pracuje Referent; 

 Numer akredytacji przyznany przez Cerway; 

 Zakres akredytacji (np. Budynki w eksploatacji); 

 Nazwę Cerway wraz z adresem; 

 Informację, że dokument jest potwierdzeniem umiejętności, ważnym we wszystkich krajach  

za wyjątkiem Francji. 

 

Przyznanie akredytacji równoważne jest z wpisaniem Referenta do internetowej bazy danych na stronie 

http://www.behqe.com/trainings-and-professionals/referentsdirectory.  

 

Utrzymanie akredytacji 

W okresie ważności akredytacji Referent zobowiązany jest do: 

- informowania DEKRA o każdej zmianie, która może mieć wpływ na akredytację (zmiana pracy, nazwy 

firmy, zmiana danych, itp.) Informacje należy przesyłać na adres agnieszka.surma@dekra.com  

- przekazywania na bieżąco wszelkich skarg w odniesieniu do projektu/projektów, w które 

zaangażowany jest/był Referent; 

- uczestniczenia w corocznych wymianach doświadczeń, organizowanych przez DEKRA; 

- utrzymywania ważnego ubezpieczenia OC; 

- promowania systemu certyfikacji budynków HQE. 

 

http://www.behqe.com/trainings-and-professionals/referentsdirectory
mailto:agnieszka.surma@dekra.com


 

 
 
 

Ponadto w okresie pierwszych 24 miesięcy akredytacji powinien uczestniczyć w przynajmniej jednym 

projekcie certyfikacyjnym jako Referent. W uzasadnionych przypadkach DEKRA może zwolnić 

Referenta z powyższego obowiązku, przy czym wnioski w tej sprawie rozpatrywane będą indywidualnie. 

Dokument akredytacji wydawany jest w języku angielskim. 

 

Obowiązki Referenta w procesie certyfikacji projektu  

W trakcie realizacji projektu Referent zobowiązany jest do udzielania informacji właścicielowi projektu 

(Wnioskodawcy) o schemacie certyfikacyjnym HQE i jego wymaganiach. Dodatkowo Referent 

zobowiązany jest do osobistego spotkania z właścicielem projektu budowlanego pierwszy raz na 

wczesnym etapie projektu a następnie według obopólnych ustaleń. Referent: 

- wypełnia wniosek aplikacyjny o certyfikację dla projektu, w imieniu Wnioskodawcy; 

- kontaktuje się z DEKRA w sprawie pytań technicznych, na które nie jest w stanie samodzielnie udzielić 

odpowiedzi; 

- bierze udział w audycie DEKRA w imieniu klienta; 

- zapewnia wsparcie klientowi celem wyjaśnienia ewentualnych niezgodności i poprawek. 

 

Obowiązki i prawa DEKRA 

DEKRA wraz z Cerway na bieżąco monitoruje wykorzystanie akredytacji przez Referenta, gromadzi 

ewentualne skargi w odniesieniu do akredytowanego Referenta i kontaktuje się z Referentem, celem 

wprowadzenia środków korygujących. 

 

DEKRA zastrzega sobie prawo do żądania od Referenta dokumentacji bądź stawiennictwa w przypadku 

jakichkolwiek problemów bądź sporów wynikłych w projekcie, w którym zaangażowany był Referent. 

 

DEKRA prowadzi monitoring pracy Referentów poprzez ankiety satysfakcji klienta, analizę dokumentacji 

audytowej, itp. W szczególności nadzorowi podlegają: 

- analiza ankiet zadowolenia klienta, 

- proces procedowania skarg, 

- udział w szkoleniach, zwłaszcza w corocznej wymianie doświadczeń,  

- zmiany w zakresie akredytacji, 

- efektywność wprowadzanych środków zaradczych i korygujących, zidentyfikowanych przez 

DEKRA/Cerway jako niezbędne do wprowadzenia w odniesieniu do Referenta. 

 

W przypadku stwierdzenia nienależytej staranności prowadzonych usług, złych wyników ankiet 

satysfakcji, nie dochowania warunków wynikających z akredytacji oraz niniejszego dokumentu  



 

 
 
 

lub niewłaściwe bądź szkodliwe wykorzystanie akredytacji, DEKRA skieruje żądanie w stosunku  

do Referenta do natychmiastowego zaprzestania nieprawidłowych działań oraz wyznaczy termin na ich 

poprawę/usunięcie. 

DEKRA może zdecydować się na przeprowadzenie dodatkowej oceny Referenta w przypadku 

stwierdzenia poważnych naruszeń Zasad akredytacji. 

 

Sankcje 

Ostrzeżenie 

W przypadku poważnej niezgodności z Zasadami akredytacji DEKRA/Cerway może wysłać pisemne 

ostrzeżenie Referentowi wyznaczając datę na usunięcie niezgodności. Referent zobowiązany jest 

pisemnie odnieść się do ostrzeżenia i opisać podjęte działania korygujące, celem usunięcia wykrytej 

niezgodności. 

W przypadku braku działania, nie podjęcia wystarczających działań korygujących, bądź przekroczenia 

wyznaczonego terminu, akredytacja zostanie zawieszona. 

 

Zawieszenie 

O zawieszeniu Referent zostanie zawiadomiony pisemnie.  

Przywrócenie akredytacji wymaga dodatkowej oceny Referenta i jest związane z kosztami, o których 

Referent zostanie poinformowany pisemnie. 

W przypadku odmowy poddania się dodatkowej ocenie, bądź nie zastosowania działań korygujących, 

DEKRA/Cerway może poinformować Referenta: 

- o wydłużeniu zawieszenia i konieczności przeprowadzenia ponownej oceny na koszt Referenta; 

- o cofnięciu akredytacji. 

 

UWAGA: Zawieszenie akredytacji może mieć miejsce również na wniosek Referenta, jeśli uzna 

on, że nie spełnia wymagań akredytacji. 

 

Cofnięcie akredytacji 

W przypadku: 

- braku podjęcia satysfakcjonujących działań korygujących, bądź przedłużania się okresu zawieszenia; 

- odmowy spełnienia wymagań DEKRA/Cerway i podjęcia działań korygujących, 

DEKRA/Cerway może cofnąć akredytację Referenta. 

 

O cofnięciu akredytacji Referent informowany jest na piśmie. 

 



 

 
 
 

Zawieszenie bądź cofnięcie akredytacji skutkuje zakazem posługiwania się tytułem Referenta w ramach 

certyfikacji HQE od dnia poinformowania Referenta o decyzji DEKRA/Cerway. Referent lub firma 

zatrudniająca Referenta zobligowani są do natychmiastowego zaprzestania informowania o akredytacji 

oraz do odesłania oryginału akredytacji do DEKRA. W przypadku niedotrzymania obowiązku,  

w stosunku do Referenta bądź firmy zatrudniającej Referenta mogą zostać podjęte działania prawne  

w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem akredytacji. 

Odwołanie możliwe jest za pośrednictwem DEKRA w terminie do miesiąca od dnia otrzymania informacji 

o zawieszeniu/cofnięciu. W dyskusyjnych przypadkach Cerway zasięga opinii Międzynarodowej Rady 

Doradczej (International Advisory Board), a o decyzji Rady informuje Referenta za pośrednictwem 

DEKRA.  

 

Odnowa akredytacji 

Po upływie 3-letniego okresu akredytacji, w przypadku satysfakcjonujących wyników corocznego 

monitoringu, Referenci mogą przedłużyć swoją akredytację o kolejne 3 lata, o ile schematy certyfikacji 

nie uległy znacznym zmianom, w zakresach w których Referent jest akredytowany. 

 

Informowanie o akredytacji 

Referent może wykorzystywać informację o swojej akredytacji w komunikacji zewnętrznej, sprzedażowej 

czy marketingowej.  

Firma, zatrudniająca Referenta HQE może wykorzystywać informację o jego akredytacji w komunikacji 

zewnętrznej, sprzedażowej czy marketingowej. Firma nie może informować, że akredytacja dotyczy 

firmy. 

Informacje te mogą być komunikowane globalnie za wyjątkiem Francji. 

Do informowania o akredytacji każdorazowo należy stosować Zasady przyznawania i używania znaku 

HQETM. 

 

Opłaty 

Proces akredytacji Referentów oraz nadzoru nad utrzymaniem ich kompetencji podlega opłatom. 

Referent jest zobowiązany do uiszczenia należnych opłat bez względu na wynik procesu akredytacji, tj. 

pozytywną bądź negatywną decyzję w sprawie akredytacji. 

 



 

 
 
 

Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT przez DEKRA. Opłata za szkolenie wraz 

egzaminem dokonywana jest przed przystąpieniem do szkolenia on-line.  

 

 

 

Lp. 

 

Zakres 

 

Częstotliwość 

 

1. 

 

Szkolenie w ramach procesu akredytacji wraz z 
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Udział w wymianie doświadczeń 
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Dodatkowa ocena Referenta w celu przywrócenia 
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W zależności od potrzeb, 

jeśli dotyczy. 
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