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Certyfikacja instalatorów OZE – nowa jakość na rynku polskim
Wprowadzenie
Obecnemu społeczeństwu przyszło żyć i funkcjonować w czasach kiedy nośniki energetyczne
gwarantują bezpieczeństwo energetyczne, polityczne, socjalne przy stałym ich wzroście. Dostęp do
nowoczesnych technologii instalowanych przez certyfikowanych instalatorów jest gwarancją
uzyskania założonych celów, oraz sprawności funkcjonowania bezawaryjnie systemu. Prawo
krajowe implementujące założenia dyrektyw jest motorem napędzającym rozwój branży oparty o
technologie OZE. Technologie które do niedawna były niedostępne, obecnie są promowane i
dotowane aby zmieniać nasze życie i znacząco wpływać na nie.

1. Prawo Energetyczne
W Polsce głównym aktem normatywnym w kwestii energetyki, jest ustawa z dnia 10
kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne, która po ostatniej nowelizacji z 2013 roku miała na celu
zapewnienie implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr
2009/28/WE z dna 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł
odnawialnych, a także uzupełnienie wdrożenia Dyrektywy Nr 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009
roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz wdrożenia
Dyrektywy Nr 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego
gazu ziemnego.
Ustawa Prawo Energetyczne zwane potocznie „Małym Trójpakiem” określa zasady
kształtowania polityki energetycznej państwa. Zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i
energii w tym ciepła oraz działalność przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwej gospodarki
paliwami i energią. Celem samej ustawy jest stworzenie zagwarantowanych Konstytucyjnie
warunków do zrównoważonego rozwoju państwa, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii w konkurencyjnym środowisku
przedsiębiorstw energetycznych niezmonopolizowanych i nieskoncentrowanych kapitałowo, które
planują racjonalną politykę środowiskową i przeciwdziałają negatywnym skutkom wytwarzania
energii na środowisku.
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2. Certyfikacja instalatorów OZE.
Pierwotnie jak zakładano, system certyfikacja instalatorów będący wyrazem
implementacji zapisów dyrektywy 2009/28/WE miał zostać zawarty w pierwszej polskiej ustawie
OZE. Jednakże dysonans i zbyt duże kontrowersje jakie powstały wokół ustawy OZE oraz brak
konsensusu środowisk konsultujących projekt ustawy z jednoczesnym brakiem jednomyślności
resortów zaangażowanych w pracę na ustawą. Doprowadziły do stanu stagnacji legislacyjnej, a
zapisy częściowe odnośnie OZE znalazły się ostatecznie w prawie energetycznym „Małym
Trójpaku” będącym konsensusem międzyśrodowiskowym i resortowym.
W tym miejscu należy dodać, iż w obecnym systemie prawnym nie występuje żadna
odrębna regulacja prawna określająca procedurę potwierdzania kwalifikacji zawodowych
instalatorów OZE zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających energie elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.
Jedyną obowiązującą regulacją było rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U.
Nr 89, poz. 828 z póź. zmianami). Pod pojęciem eksploatacji w powyższym rozporządzeniu
rozumie się pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym.
Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie
kwalifikacji, wymienione są enumeratywnie w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Analizując
powyższy spis niestety stwierdzić, iż wykaz ów nie zawiera wszystkich urządzeń i instalacji o
których mowa w art. 14 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE.
Certyfikacja instalatorów OZE została umieszczona w Prawie Energetycznym w rozdziale
3b, który określa warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych
instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń. Zakreślają to Art. 20 h do 20 zd.
Szczegółowe natomiast uregulowania wykonawcze w zakresie certyfikacji instalatorów i
akredytacji organizatorów szkoleń zawarte są w następujących rozporządzeniach, wydanych na
podstawie art. 20v ustawy prawo energetyczne, a są to rozporządzenia:
1.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i
trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie
odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505).

2.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat
za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz
udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 425).

Nadrzędnym celem wprowadzenia systemu certyfikacji ma być ochrona zdrowia i życia
prosumentów eksploatujących mikroinstalacje OZE. Dlatego też certyfikacja instalatorów OZE
oraz akredytacja organizatorów szkoleń jest postrzegana jako swoiste „Nowum” w naszym
systemie prawnym. Jednakże powyższe uregulowania oraz Certyfikaty nie tworzą co do zasady
nowych zawodów, jednakże mają być faktycznym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych
instalatorów OZE zgodnych z regulacjami prawnymi jakie funkcjonują na europejskim rynku
instalatorów odnawialnych źródeł energii takich jak kotły, piece na biomasę, systemy

fotowoltaiczne (PV), systemów solarnych, pomp ciepła oraz geotermii w zakresie mikro i małych
instalacji OZE.
Ustawa Prawo Energetyczne po raz pierwszy w naszym systemie prawnym doprecyzowało
wiele pojęć i stworzyło definicji legalnych, które chociaż funkcjonujące w ramach języka
potocznego oraz specjalistycznego nie posiadało swoich prawnych odpowiedników. Wiele
kontrowersji budziły pojęcia Prosument, mikro i małej instalacji OZE oraz odbiorcy wrażliwego. Z
punktu Certyfikacji instalatorów OZE kluczowymi pojęciami są mała i mikroinstalacja OZE oraz
pozostałych instalacji w zakresie których certyfikowani są instalatorzy OZE.

W zakresie następujących instalacji doprecyzowanych przez
ustawę Prawo Energetyczne

MIKROINSTALACJA
Art. 3 pkt. 20b

MAŁA INSTALACJA
Art. 3 pkt. 20c

• Odnawialne źródło energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż
40 kW przyłączone do sieci
elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kW, lub o
łącznej mocy zainstalowanej cieplnej
niewiększej niż 120 kW

• Odnawialne źródło energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej większej niż 40
kW i nie większej niż 200 kW przyłączone do
sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kW, lub o
łącznej mocy zainstalowanej cieplnej
większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW
9

MIKROINSTALACJE
Art 3 pkt. 20b

• łączna moc zainstalowana elektryczna nie większa niż 40 kW
• Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym
niż 110 kW lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120
kW
• Brak koneczności uzyskania koncesji zarówno w stosunku co do osób
fizycznych jak i przedsiębiorców - wytwarzanie i sprzedaż energii przez osobę
fizyczną niebędącą przedsiębiorcą nie jest formą działalności gospodarczej w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej.
• mikroinstalacje zostały zwolnione z obowiązku wpisu do EDG
• zostały zwolnione z opłaty za przyłączenie do sieci
• zwolnione z obowiązku wnoszenia zaliczki na poczet opłat za przyłączenie do
sieci
• koszt instalacji układu zabezpieczającego
i układu pomiarowo rozliczeniowego ponosi operator sieci
• Odbioraca końcowy mikroinstalacji może przłączyć się do sieci z instalacją nie
większą niż określona w warunkach przyłączenia - przyłączenie następuje na
podstawie zgłoszenia.
• Na mikroinstalacje został nałożpony ustawowy obowiązek powiadamiania
operatora systemu dystrybucyjnego o terminie przyłączenia instalacji do sieci
na 30 dni przed planowanym przyłączeniem.
• obowiązek informowania operatora o zmianie rodzaju mikroinstalacji lub
zainstalowanej mocy elektrycznej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany
• Prezes URE prowadzi i publikuje rejestr osób fizycznych wytwarzających
energię elektryczną w mikroinstalacji danego operatora systemu
• Zakup energii po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii
elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, poprzez sprzedawcę z urzędu
• Brak wsparcia w postaci świadect pochodzenia.
• Pierszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej.

MAŁE INSTALACJE
Art 3 pkt. 20c

• Łączna moc zainstalowana elektryczna większa niż 40 kW i nie większa niż 200
kW
• Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż
10 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie
większej niż 600 kW
• Warunki przyłączenia do sieci: konieczny jest wniosek o wydanie warunków
przyłaczenia wraz z zawarciem umowy o przyłączenie
• Działalność jest regulowana
• Wymaga wpisu do rejestru małych instalacji prowadzonego przez URE
• Zakup energii po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w
poprzednim roku kalendarzowym, poprzez sprzedawcę z urzędu
• Pierszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

POZOSTAŁE INSTALACJE
OZE Art 3

• łączna moc zainstalowana elektryczna większa niż 200 kW
• Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym równym lub
wyższym ni ż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż
600 kW
• Warunki przyłączenia do sieci: konieczny jest wniosek o wydanie warunków
przyłaczenia wraz z zawarciem umowy o przyłączenie
• Działalność jest koncesjonowana
• Stosuje się przepisy Prawo Energetyczne
• Zakup energii po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w
poprzednim roku kalendarzowym, poprzez sprzedawcę z urzędu
• Pierszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Poddając dalszej analizie ustawę Prawo Energetyczne w zakresie Certyfikacji instalatorów
OZE możemy wyszczególnić następujące artykuły odnoszące się do powyższego zagadnienia.
Rozdział 3b zawiera artykuły od 20h do 20zd w których zakreślono warunki i tryb certyfikowania
instalatorów OZE.
art. 20 h – odnosi się do certyfikatu
art. 20 i – egzamin
art. 20 j – wniosek o wydanie certyfikatu
art. 20 k – termin na wydanie certyfikatu
art. 20 l – odmowa wydania certyfikatu
art. 20 m – cofnięcie wydania certyfikatu
art. 20 n – Przedłużenie ważności certyfikatu
art. 20 o – wtórnik dokumentu
art. 20 p – wymagania dla osób z innych państw
art. 20 q – akredytowany organizator szkoleń
art. 20 r – art. 20 s – wniosek o udzielenie akredytacji
art. 20 t – odmowa udzielenia akredytacji
art. 20 u – cofnięcie akredytacji
art. 20 v – upoważnienie do wydania rozporządzenia
art. 20 w – podmioty zagraniczne z UE,
art. 20 x – Komitet Odwoławczy
art. 20 y – odwołanie
art. 20 z – rozpatrzenie odwołania
art. 20 za – opłaty
art. 20 zb – rejestry
art. 20 zc – administrowanie i przetwarzanie danych
art. 20 zd – okres przechowywania dokumentacji
Jednakże certyfikację instalatorów OZE zakreśloną ustawą Prawo Energetyczne „otwiera” Art.
20h.ustęp 1. „Osoba dokonująca instalacji mikroinstalacji lub małych instalacji, zwana dalej
„instalatorem”, może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego,
zwanego dalej „Prezesem UDT”, o wydanie certyfikatu” . Użycie wyrazu „może” jako łącznika
wskazuje na fakultatywny charakter niniejszego zapisu, a tym samym czyniąc certyfikat Instalatora

OZE jako dobrowolny i nie wymagany przez prawo w obecnym jego kształcie – certyfikat nie jest
dokumentem obligatoryjnym.
Obowiązek posiadania certyfikatu przez instalatorów nie wynika także z pozostałych
przepisów zamieszczonych w rozdziale 3b (art. 20h do 20zd) ustawy (normujących jedynie
procedurę i wymogi formalne jakie musi spełnić instalator ubiegający się o taki certyfikat). Należy
także mieć na względzie, że ustawodawca posługuje się określonymi zwrotami w sposób
racjonalny. Nie można zatem przyjmować w procesie wykładni, iż określonych wyrazów użyto w
tekście prawnym bez wyraźnej ku temu potrzeby, że są one „puste" znaczeniowo.
Treść tego przepisu, a także brak jakiegokolwiek przepisu przejściowego w tym zakresie
potwierdza, że doświadczenie takie może być uzyskane także po wejściu w życie postanowień
rozdziału 3b, a więc po 11 września 2013 r. Powyższe oznacza, że ustawodawca wprost dopuścił
możliwość instalowania instalacji energetycznych i elektrycznych przez osoby nie posiadające
certyfikatu, a posiadanie niniejszego certyfikatu jest dodatkowym uprawnieniem i może podnieść
wiarygodność osoby dokonującej instalacji mikroinstalacji oraz małych instalacji.
Fakultatywność owego zapisu jest ponadto podyktowana wprowadzeniem certyfikacji
instalatorów OZE przez okres przejściowy w którym to zostaną wydane rozporządzenia
wykonawcze, powołane zostaną jednostki akredytowane, które rozpoczną długi i żmudny proces
edukacji instalatorów. Powyższa fakultatywność jest czasowa i z kolejną nowelizacją prawa
energetycznego zostanie zastąpiona jako obowiązek obligatoryjny.

3. Certyfikat instalatora.
Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres
kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań. W celu wydania certyfikatu instalatora
odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań.
Certyfikacja obejmuje następujące urządzenia:
1.

kotłów i pieców na biomasę,

2.

systemów fotowoltaicznych,

3.

słonecznych systemów grzewczych,

4.

pomp ciepła,

5.

płytkich systemów geotermalnych.

Certyfikat instalatora mikro i małej instalacji jako dokument będzie wydawany na okres
lat 5, licząc od dnia w którym to instalator pozytywnie złożył egzamin państwowy przed Prezesem
Urzędu Dozoru Technicznego, który to jest właściwym organem w zakresie certyfikacji
instalatorów oraz akredytacji firm szkoleniowych. Egzaminy i certyfikaty są odpłatne i podlegają
regulacji ustawowej, oraz podlegają wpisowi do ogólnodostępnej bazy danych instalatorów
prowadzonych przez Prezesa UDT. Wpis na listę instalatorów prowadzoną przez Prezesa Urzędu

Dozoru Technicznego można również uzyskać, poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów
podyplomowych o profilu umożliwiającym instalowanie mikro lub małych instalacji OZE.
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4. Instalator OZE.
Certyfikat może być wydany instalatorowi, który spełnia następujące warunki:
1) POSIADA:
a)

pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do
instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych,
chłodniczych lub elektrycznych lub
c) udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub
modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych,
chłodniczych lub elektrycznych, lub

d) świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub
równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie
programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20v pkt
2, lub
e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego
źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w
zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w
należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;
2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko
wiarygodności dokumentów i obrotowi
gospodarczemu;
3) ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu
instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem,
przeprowadzone przez akredytowanego
organizatora szkoleń, o którym mowa w art.
20q ust. 1 lub w art. 20w, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju
odnawialnego źródła energii;
4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną,
odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie
12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.
5) Instalator, który posiada:
1)dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej lub
2). dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy o
systemie oświaty, lub
3) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w
zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych,
elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych
lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) - może
uzyskać certyfikat, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a
oraz w pkt 2.
Opłaty za wydanie certyfikatu
1.

Zakreślone są przez 20 za ustawy Prawo Energetyczne. Mając na względzie bezstronny i
niezależny przebieg postępowań w sprawie akredytacji organizatorów szkoleń oraz
certyfikacji instalatorów dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii wymienionego
w art. 20h ust. 2, a także zapewnienie właściwego dokumentowania, ewidencjonowania i
bezpiecznego przechowywania ich dokumentacji, pobiera się opłaty za:

1.

Przeprowadzenie egzaminu, która nie może być niższa niż 5% i wyższa niż 20%
kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez
Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu ogłoszenia w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego terminu
egzaminu;
Koszt udziału w egzaminie w zakresie jednego rodzaju OZE wynosi – 730,01 zł
EGZAMIN przynajmniej 2 x do roku w jednostkach regionalnych UDT (30
jednostek) info z UDT na 30 dni przed egzaminem w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego.

2.

Wydanie certyfikatu, która nie może być wyższa niż 5% kwoty przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na
podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie certyfikatu;
CERTYFIKACJA opłata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju OZE
wynosi – 182,50 zł

3.

Przedłużenie ważności certyfikatu, która nie może być niższa niż 5% i wyższa
niż 10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia
wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu;

4.

Wydanie wtórnika certyfikatu, wynoszącą 50 zł za każdy wydany wtórnik;

5.

Udzielanie akredytacji, wynoszącą 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującej w dniu złożenia wniosku o udzielenie akredytacji.
AKREDYTACJA organizatora szkoleń OZE w zakresie jednego rodzaju OZE
wynosi – 5.475,09 zł

2.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, uwzględniając w szczególności konieczność
zapewnienia pokrycia kosztów przeprowadzania egzaminów, wydawania dokumentów
oraz udzielania akredytacji. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie
ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii
Dz. U. z 2014 r. poz. 425

2.

Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, nie podlegają zwrotowi w razie odmowy
przez Prezesa UDT wydania certyfikatu, przedłużenia ważności certyfikatu, albo
udzielenia akredytacji.

3.

Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Urzędu Dozoru Technicznego.

5. Rejestr certyfikowanych instalatorów OZE.
Prezes UDT prowadzi w systemie informatycznym rejestry:
1) certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników;
2) akredytowanych organizatorów szkoleń.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko instalatora;
2) datę i miejsce urodzenia instalatora;
3) numer PESEL - o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość instalatora;
4) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji;
5) numer zaświadczenia ukończenia szkolenia;
6) numer protokołu z przeprowadzonego egzaminu;
7) numer, datę i miejsce wydania certyfikatu lub jego wtórnika;
8) datę ważności i zakres certyfikatu;
9) miejsce pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora;
10) datę cofnięcia certyfikatu.
Dane, o których mowa powyżej są jawne i publikowane na stronach Urzędu Dozoru
Technicznego. Część danych jest obligatoryjna oraz część jest fakultatywna i jest ujawniana na
wniosek zainteresowanego instalatora – ujawnienie odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego
wniosku. Oprócz danych instalatorów certyfikowanych ujawniane są dane jednostek
akredytowanych uprawnionych do przeprowadzania szkoleń.

6. Komitet Odwoławczy.
Instytucją odwoławczą w sprawie odmowy wydania certyfikatu instalatora OZE oraz
akredytacji jest Komitet Odwoławczy powołany na podstawie ustawy Prawo Energetyczne Art.
20x. Komitet Odwoławczy, zwany dalej „Komitetem”, który liczy nie więcej niż 10 osób
posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym certyfikacji i akredytacji. Do zadań
Komitetu należy rozpatrywanie odwołań w sprawach odmowy wydania certyfikatu, cofnięcia
certyfikatu, odmowy przedłużenia ważności certyfikatu, odmowy udzielenia akredytacji oraz
cofnięcia akredytacji. Kadencja Komitetu trwa 4 lata. W skład Komitetu wchodzą proporcjonalnie,
w liczbie zapewniającej brak dominacji którejkolwiek ze stron, osoby reprezentujące organy

administracji rządowej, ogólnopolskie stowarzyszenia i organizacje: konsumenckie, pracodawców,
gospodarcze i naukowo techniczne, jeżeli zakres ich działania obejmuje zadania związane z
promowaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Minister właściwy do spraw
gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa UDT o zgłoszonych kandydatach, na wniosek organów,
stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 4, powołuje członków Komitetu. Organizację i
tryb pracy Komitetu określa regulamin nadany przez Prezesa UDT w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu zapewnia
Urząd Dozoru Technicznego.
Certyfikacja instalatorów OZE jest wymogiem ustawowym oraz faktycznym
wynikającym z potrzeby rynku. Procedury choć zawiłe w znacznym stopnie ukształtują rynek
instalacyjny oraz wyeliminują z rynku instalacyjnego przypadkowych fachowców oraz rozpocznie
nową erę e dziedzinie instalacji OZE.
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