
Warunki uzyskania Certyfikatu

Osoba dokonująca instalacji:

1) mikroinstalacji lub

2) małych instalacji, lub

3) instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej 
niż 600kW–zwana dalej „instalatorem”,

może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej 
„Prezesem UDT”, o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora 
kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego 
dalej „certyfikatem”.

Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów 
instalacji odnawialnego źródła energii: 1) kotłów i pieców na biomasę lub 2) systemów 
fotowoltaicznych, lub 3) słonecznych systemów grzewczych, lub4)pomp ciepła, lub 5) płytkich 
systemów geotermalnych.

Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

1) posiada:

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

b) dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji 
sanitarnych, energetycznych, 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.152 pkt2, lub

e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji 
odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w
zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym 
stanie technicznym instalacji 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, małej instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600kW, poświadczone zaświadczeniem, 
przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń, o którym mowa wart.146 ust.1 
lub wart.153 ust.1, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju instalacji 
odnawialnego źródła energii;

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, o 
której mowa wart.137 ust.2, odpowiednio dla danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła 
energii, nie później niż w terminie 12miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

4.Instalatorowi, który posiada:

1) dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 
7września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z2018r. poz.1457, 1560, 1669 i 2245) lub

2) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji 
odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych 
elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub 
elektrycznych wydany po dniu 1września 2005r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 
lipca 2005r. –Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z2017r. poz.2183, z późn. zm.8)) albo na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

może być wydany certyfikat, jeżeli spełnia on warunki określone w ust.3pkt1lit.a oraz w pkt 2 
Ustawy z dnia 20lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Dz. U. 2015 poz. 478.
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