Certyfikowany Instalator OZE
krótki przewodnik, 2017r.

Absolwenci Szkoły Akademii Viessmann, którzy uzyskali dyplom Technika urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej, mogą łatwo uzyskać Certyfikat instalatora OZE.
Warto skorzystać z tej możliwości, bo:
 jest to łatwe i niewiele kosztuje – nie trzeba zaliczać dodatkowych szkoleń i nie trzeba
zdawać egzaminów
 przewaga na rynku – inwestorzy zainteresowani instalacjami z wykorzystaniem OZE
poszukują dobrych fachowców, a certyfikaty są potwierdzeniem wysokich kwalifikacji
instalatora (większe zaufanie u potencjalnych klientów)
 lepsza praca – Certyfikowany instalator ma dodatkowy atut w negocjacjach
z pracodawcą lub z potencjalnym pracodawcą
 inwestycje z dofinansowaniem – montaż instalacji przez Certyfikowanego instalatora
OZE może być warunkiem dofinansowania lub kredytowania inwestycji
 wyróżnij się – dane instalatora umieszczane są w Rejestrze Certyfikowanych
Instalatorów, oaz w Rejestrze Wydanych Certyfikatów; każdy może łatwo sprawdzić kto
i czy instalator posiada certyfikat

Certyfikat/Certyfikaty
Certyfikat lub certyfikaty wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Potwierdzają
posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł
energii (OZE):






kotłów i pieców na biomasę, lub
systemów fotowoltaicznych, lub
słonecznych systemów grzewczych, lub
pomp ciepła, lub
płytkich systemów geotermalnych.

Można uzyskać tylko jeden Certyfikat, lub dla kilku wybranych OZE.
Maksymalnie można uzyskać 5 Certyfikatów instalatora OZE, dla każdego wymienionego
wcześniej OZE.
Certyfikat wydawany jest na 5 lat. Ważność Certyfikatu będzie można przedłużyć na okres
kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań, np. zaliczenie tzw. szkolenia
przypominającego.

Wzór certyfikatów - pierwsza i druga strona certyfikatu (awers i rewers):

Jak otrzymać Certyfikat ?
Aby zostać Certyfikowanym instalatorem OZE musisz posiadać dyplom potwierdzający Twoje
kwalifikacje w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Po ukończeniu Szkoły Akademii Viessmann i zdaniu wszystkich egzaminów państwowych,
otrzymałeś dyplom Technika od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Dyplom Technika nie ma „terminu ważności”, więc o wydanie Certyfikatów możesz ubiegać
się za rok, 2, lata,….
Warto przy tym pamiętać, że prawo „lubi się zmieniać”. Za parę lat można się spodziewać,
że wprowadzone zostaną dodatkowe warunki, które mogą „sprawdzać” aktualny poziom wiedzy
zainteresowanego Certyfikatami, który uzyskał dyplom Technika np. 5 lat wcześniej.
Dodatkowe warunki uzyskania Certyfikatów – musisz posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oraz nie byłeś skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi
gospodarczemu.
Dalej jest już z „górki”, aby uzyskać Certyfikat dla wybranego źródła OZE wystarczy przejść
kilka kroków…

Krok. 1. Przygotowanie dokumentów
Aby otrzymać Certyfikat musisz przygotować kilka dokumentów:
1. Wniosek o wydanie Certyfikatu możesz pobrać ze strony UDT:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=1019
Lub, link do pobrania wniosku, plik PDF:
http://www.udt.gov.pl/images/OZE_dokumenty/Wniosek_o_wydanie_certyfikatu.pdf
Uwaga. Jak na pewno zauważyłeś „wniosek” jest stroną z Dziennika Ustaw i opisany
jako „Wzór” – mimo to, możesz go wydrukować, wypełnić i wysłać (UDT nie
przygotowało własnego, gotowego do wypełniania formularza wniosku).
Uwaga. Wniosek wypełnij pismem drukowanym.
Jeśli chcesz uzyskać więcej niż jeden Certyfikat (dla kilku lub wszystkich OZE),
zaznacz je we wniosku – „X” przy danym lub przy wszystkich OZE.
2. Ksero dyplomu potwierdzającego Twoje kwalifikacje w zawodzie Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody albo odmowie ujawnienia w rejestrze
Certyfikowanych instalatorów informacji dotyczących Twojego miejsca pracy albo
wykonywania działalności gospodarczej.
Uwaga. Niezależnie od zgody lub odmowie Twoje imię i nazwisko zostanie umieszczone
w Rejestrze UDT. Oświadczenie o zgodzie/odmowie dotyczy tylko Twojego miejsca
pracy lub wykonywanej działalności.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie danego Certyfikatu, na rachunek bankowy
wybranego oddziału UDT, do którego wyślesz wszystkie dokumenty.
Opłata za wydanie Certyfikatu dla jednego OZE wynosi obecnie, czyli w 2017r.: 202,36
PLN (kwota do zapłacenia, która stanowi 5% przeciętnego wynagrodzenia w kraju w roku
ubiegłym).
W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata za wydanie certyfikatu instalatora
OZE” oraz „imię i nazwisko wnioskodawcy”, np.:
Przedpłata za wydanie certyfikatu instalatora OZE, Krzysztof Gnyra
Uwaga. Jeśli chcesz uzyskać Certyfikat na kilka lub wszystkie OZE wnieś opłatę za
wydanie odpowiedniej liczby Certyfikatów:
- 1 Certyfikat, dla jednego OZE: 202,36 PLN
- 2 Certyfikaty (dla 2 wybranych OZE): 202,36 PLN x 2 = 404,72 PLN
- 3 Certyfikaty (3 OZE): 189,17 PLN x 3 = 607,08 PLN

- 4 Certyfikaty (4 OZE): 189,17 PLN x 4 = 809,44 PLN
- 5 Certyfikatów (wszystkie OZE): 189,17 PLN x 5 = 1011,80 PLN

Krok. 2. Wysłanie dokumentów
Do wybranego oddziału terenowego UDT przesyłasz wniosek o wydanie
Certyfikatu/Certyfikatów i pozostałe dokumenty.
Może to być dowolny oddział UDT na terenie całego kraju.
Adresy oddziałów UDT i ich numery kont bankowych znajdziesz na stronie:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=514
Lub, na mapie:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1460:mapa-oddzialoworientacyjny-podzial-terytorialny&catid=142&Itemid=555
Na przykład – UDT Wrocław:

Krok. 3. Czekasz…
UDT ma 30 dni na wydanie i wysłanie Certyfikatów – zwykle trwa to krócej.
Na Twój adres (podany we Wniosku), litem poleconym otrzymasz Certyfikat lub Certyfikaty.
Po wydaniu Certyfikatu/Certyfikatów Twoje dane zostaną umieszczone w Rejestrze
certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników.
Link do Rejestru:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=815&Itemid=1021
Fragment rejestru:

Więcej informacji o Certyfikacji instalatorów w zakresie OZE znajdziesz na stronie UDT:
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=1019

