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Słoneczna instalacja hybrydowa (1)



  

Słoneczna instalacja hybrydowa (2)



  

Układ rekuperacji



  

Katastrofa budowlana (1)



  

Katastrofa budowlana (2)



  

UZYSKANIE CERTYFIKATU 
INSTALATORA Z ZAKRESU OZE



  

Najważniejszym krajowym przepisem dotyczącym 
fotowoltaiki jest ustawa „Prawo energetyczne”, a dokładnie 
zmiany jakie w nim wprowadziła nowelizacja, która weszła 
w życie dnia 11 września 2013r. popularnie nazywana 
„małym trójpakiem” regulująca m.in. przyłączanie 
mikroinstalacji – tj. odnawialnych źródeł energii o łącznej 
mocy zainstalowanej nie większej niż 40 kW.

Ustawa „Prawo energetyczne” wprowadziła system 
certyfikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii.

Ustawa „Prawo energetyczne”



  

Nowelizacja ta stanowi krok na przód w rozwoju energetyki 
odnawialnej w Polsce. Reguluje kilka istotnych kwestii, które 
do tej pory stanowiły barierą dla inwestorów chcących zgodnie 
z przepisami korzystać z instalacji fotowoltaicznej. Nowelizacja 
zapewnia:
Brak konieczności prowadzenia działalności gospodarczej, 
celem odsprzedaży energii elektrycznej do sieci
Sztywno ustaloną cenę po jakiej odsprzedajemy energię, 
mianowicie jest to 80% średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej w roku poprzednim
Brak obowiązku posiadania koncesji na sprzedaż energii 
elektrycznej

Ustawa „Prawo Energetyczne” 
i zmiany wprowadzone przez mały trójpak



  

Jak uzyskać certyfikat instalatora z zakresu OZE?

W celu wydania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, 
instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na 
dwie grupy:

1) instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zakresie 
urządzeń i energetyki odnawialnej lub pokrewne wyższe
2) instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w Akredytowanym Ośrodku 
Szkoleniowym i zdali egzamin.

Certyfikat można uzyskać na instalowanie danego rodzaju odnawialnego źródła energii:
- kotłów i pieców na biomasę,
- systemów fotowoltaicznych,
- słonecznych systemów grzewczych,
- pomp ciepła.



  

Jak uzyskać certyfikat instalatora z zakresu OZE?

1. Szkolenie w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym.

2. Zgłoszenie na egzamin.

3. Zdanie egzaminu na instalatora. 

4. Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu.

5. Uzyskanie certyfikatu instalatora OZE



  

Szkolenie w Akredytowanym 
Ośrodku Szkoleniowym

Pierwszym na Śląsku Ośrodkiem Szkoleniowym, który 
uzyskał Akredytację Urzędu Dozoru Technicznego była 
firma KENO Paweł Grzegorczyk z siedzibą na 
ul. Daszyńskiego 609 w Gliwicach.

Firma KENO oferuje 3-dniowe szkolenia przygotowujące 
do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu 
systemów fotowoltaicznych. Szkolenia obejmują zarówno 
część teoretyczną jak i praktyczną, po każdej z części 
uczestnicy mają możliwość sprawdzenia i utrwalenia 
zdobytej wiedzy rozwiązując specjalnie przygotowane testy 
wewnętrzne.

Po skończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenia 
szkolenia, które jest niezbędnym dokumentem by móc przystąpić do Egzaminu na Instalatora.



  

Szkolenie w Akredytowanym  Ośrodku Szkoleniowym

Firma KENO organizuje szkolenia cyklicznie (raz na miesiąc) w siedzibie swojej firmy.

Zapewnia przeprowadzenie szkolenia w sposób przejrzysty dla kursanta, po części 
teoretycznej szkolenia jest czas na rozmowę oraz pytania do prowadzącego, po czym 
przechodzi się do części praktycznej szkolenia.

W celu utrzymania jak najwyższych standardów, skuteczności i atrakcyjności szkoleń 
kursanci w trzecim dniu szkolenia wypełniają ankietę, w której oceniają odbyte szkolenie. 



  

Zakres szkolenia z systemów fotowoltaicznych

1. Ogólne zagadnienia dotyczące fotowoltaiki (w tym przepisy krajowe, polskie 

normy oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy).

2. Podstawy teoretyczne działania systemów fotowoltaicznych.

3.  Zasady doboru systemów fotowoltaicznych (w tym wymiarowanie systemów, 

podłączanie systemów fotowoltaicznych do sieci energetycznej).

4. Montaż i regulację instalacji fotowoltaicznych (ograniczania przepięć, instalacja 

odgromowa oraz instalacja uziemienia oraz analiza typowych błędów 

montażowych).

5. Wydajność systemów fotowoltaicznych.

6. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem tych systemów.



  

Zgłoszenie na egzamin

Nie później niż 14 dni przed egzaminem do odpowiedniego oddziału 
UDT, w którym organizowany jest egzamin należy wnieść opłatę  za 
egzamin oraz przesłać wymagane dokumenty.

Wymagane dokumenty:

- kopia zaświadczenia ukończenia szkolenia, 

- formularz zgłoszeniowy na egzamin, 

- potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin w wysokości 730,01 zł

Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów będą ogłaszane na 
BIP UDT na stronie internetowej:  http://www.udt.gov.pl/bip/

http://www.udt.gov.pl/bip/
http://www.udt.gov.pl/bip/
http://www.udt.gov.pl/bip/
http://www.udt.gov.pl/bip/
http://www.udt.gov.pl/bip/


  

Egzamin na Certyfikowanego Instalatora

Egzamin Na Certyfikowanego Instalator składa się z dwóch 
części:
- część teoretyczna zawiera 24 pytania zamknięte jednokrotnego 
wyboru  (60 minut)

- część praktyczna  zawiera trzy zagadnienia do opracowania (90 
minut)

Wyniki egzaminów podawane są na http://www.udt.gov.pl/
bip/

http://www.udt.gov.pl/bip/
http://www.udt.gov.pl/bip/
http://www.udt.gov.pl/bip/
http://www.udt.gov.pl/bip/
http://www.udt.gov.pl/bip/


  

Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu
- potrzebne dokumenty 

Po uzyskaniu POZYTYWNEGO wyniku z egzaminu należy złożyć wniosek 
wraz z odpowiednimi dokumentami w dowolnym oddziale UDT, na konto 
którego należy również wnieść opłatę za wydanie certyfikatu w wysokości 
182,50 zł.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie certyfikatu, 

- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu (182,50 zł), 

- oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody o umieszczeniu informacji na temat 
miejsca pracy bądź oświadczenie o nie wyrażeniu takiej zgody

- dokument potwierdzający odpowiednie wykształcenie bądź doświadczenie



  

Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu
- potrzebne dokumenty

Za dokument potwierdzający odpowiednie wykształcenie bądź doświadczenie 
UDT uznaje:

a) 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
b)  udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub 
modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych 
lub elektrycznych, lub
c)  świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lb 
równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym 
szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20v pkt 2, lub
d)  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.



  

Uzyskanie Certyfikatu Instalatora z zakresu OZE 

Certyfikat Instalatora z danego źródła energii uzyskuje się na 5 lat.

Osoby posiadające certyfikat zostają wpisane do Rejestru certyfikowanych 
instalatorów widniejącego na stronie UDT.



  

Przedłużanie ważności – w ostatnim roku ważności certyfikatu trzeba zdać egzamin.

Prezes UDT cofa certyfikat, jeżeli instalator przestał spełniać wymagania podstawowe 
lub w sposób rażący naruszył przepisy dotyczące instalowania mikroinstalacji.

Certyfikat Instalatora z zakresu OZE
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