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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajàcych si´ o uprawnienie
do sporzàdzania Êwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz´Êci
budynku stanowiàcej samodzielnà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà2)
Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1

mo˝e byç krótszy ni˝ 50 godzin, przy czym cz´Êç praktyczna szkolenia powinna trwaç nie mniej ni˝ 8 godzin.
2. Cz´Êç teoretyczna sk∏ada si´ z wyk∏adów o tematyce zgodnej z zakresem programowym, okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób przeprowadzania i zakres programowy
szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajàcych
si´ o uprawnienie do sporzàdzania Êwiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego oraz cz´Êci budynku stanowiàcej samodzielnà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà;
2) warunki i wysokoÊç odp∏atnoÊci za szkolenie i post´powanie egzaminacyjne.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
2) ministrze — nale˝y przez to rozumieç ministra
w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej;
3) rejestrze — nale˝y przez to rozumieç rejestr, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy;
4) kandydacie — nale˝y przez to rozumieç osob´ ubiegajàcà si´ o uprawnienie do sporzàdzania Êwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego oraz cz´Êci budynku stanowiàcej samodzielnà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà.
Rozdzia∏ 2
Sposób przeprowadzania oraz zakres programowy
szkoleƒ
§ 3. 1. Szkolenie powinno sk∏adaç si´ z cz´Êci teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie
———————

3. Cz´Êç praktyczna sk∏ada si´ z çwiczeƒ praktycznych majàcych na celu nabycie umiej´tnoÊci sporzàdzania Êwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz´Êci budynku stanowiàcej samodzielnà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà,
zwanego dalej „Êwiadectwem charakterystyki energetycznej”.
4. Szkolenia powinny byç przeprowadzane przy
u˝yciu odpowiednich Êrodków dydaktycznych, w szczególnoÊci sprz´tu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym pozwalajàcym na wykonywanie obliczeƒ w∏aÊciwych dla sporzàdzenia Êwiadectwa
charakterystyki energetycznej.
§ 4. 1. Szkolenie powinno koƒczyç si´ samodzielnym sporzàdzeniem Êwiadectwa charakterystyki energetycznej i ocenà poprawnoÊci jego wykonania,
w szczególnoÊci pod kàtem zgodnoÊci z przepisami
dotyczàcymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz´Êci budynku stanowiàcej samodzielnà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà oraz sposobu sporzàdzania i wzoru Êwiadectw ich charakterystyki energetycznej.
2. Osobie, która ukoƒczy∏a szkolenie, wydaje si´
zaÊwiadczenie o jego ukoƒczeniu, zgodnie z wzorem
okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 3
Sposób przeprowadzania post´powania
egzaminacyjnego oraz zakres programowy egzaminu

1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. WE L 1
z 04.01.2003, str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 168).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880,
Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844.

§ 5. 1. Post´powanie egzaminacyjne sk∏ada si´
z dwóch etapów.
2. W pierwszym etapie post´powania egzaminacyjnego, zwanego dalej „pierwszym etapem”, sprawdza si´, czy kandydat spe∏nia warunki dopuszczenia
do egzaminu uprawniajàcego do sporzàdzania Êwiadectwa charakterystyki energetycznej.
3. Drugi etap post´powania egzaminacyjnego,
zwany dalej „egzaminem”, sk∏ada si´ z:
1) cz´Êci pisemnej, w formie testu jednokrotnego
wyboru, obejmujàcego sprawdzenie znajomoÊci
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zagadnieƒ zawartych w programie egzaminu, którego zakres okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;
2) cz´Êci praktycznej, sprawdzajàcej umiej´tnoÊç
sporzàdzania Êwiadectwa charakterystyki energetycznej.
4. Obs∏ug´ organizacyjnà oraz administracyjno-biurowà post´powania egzaminacyjnego zapewnia
urzàd obs∏ugujàcy ministra.
§ 6. 1. Wniosek o ubieganie si´ o uprawnienie do
sporzàdzania Êwiadectwa charakterystyki energetycznej kandydat sk∏ada do ministra, nie póêniej ni˝ na
30 dni przed wyznaczonym terminem post´powania
egzaminacyjnego.
2. W przypadku przesy∏ania wniosku pocztà, w celu ustalenia wymaganego terminu, o którym mowa
w ust. 1, decyduje data nadania korespondencji w placówce operatora publicznego.

Poz. 104

§ 9. Lista kandydatów dopuszczonych do egzaminu jest publikowana na stronie internetowej urz´du
obs∏ugujàcego ministra. Na podstawie tej listy minister zawiadamia pisemnie kandydatów o dopuszczeniu do egzaminu.
§ 10. Egzamin przeprowadza si´, je˝eli do egzaminu zosta∏o dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów.
§ 11. 1. W przypadku braku wymaganej liczby kandydatów, egzamin jest przeprowadzany w wyznaczonym przez ministra terminie, zgodnie z § 7.
2. Kandydat, który nie uiÊci∏ op∏aty egzaminacyjnej, o której mowa w § 19 ust. 4 pkt 2, nie mo˝e przystàpiç do egzaminu.
§ 12. 1. Egzamin jest przeprowadzany w wydzielonej sali, w warunkach zapewniajàcych kandydatom
samodzielne rozwiàzywanie testu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do∏àczyç:

2. Przed wejÊciem na sal´ kandydat okazuje dowód osobisty albo inny wa˝ny dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç.

1) dokumenty stwierdzajàce posiadane wykszta∏cenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy;

3. Testy egzaminacyjne sà oznaczane indywidualnym kodem.

2) wype∏niony kwestionariusz osobowy, którego
wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;

4. Z egzaminu wyklucza si´ kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony
sposób zak∏óca przebieg egzaminu.

3) dokument potwierdzajàcy spe∏nienie warunków,
o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy;
4) dowód wniesienia op∏aty egzaminacyjnej za pierwszy etap.

§ 13. Czas trwania egzaminu wynosi:
1) dla cz´Êci pisemnej — 120 minut;
2) dla cz´Êci praktycznej — 180 minut.

4. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku
lub za∏àcznikach do wniosku, kandydata wzywa si´ do
ich uzupe∏nienia w terminie 30 dni od dnia dor´czenia
wezwania.
5. Je˝eli w wyznaczonym terminie kandydat nie
uzupe∏ni braków, wniosek pozostawia si´ bez rozpatrzenia.

§ 14. 1. Cz´Êç pisemna egzaminu sk∏ada si´
z 80 pytaƒ.
2. Za ka˝dà poprawnà odpowiedê przyznaje si´
1 punkt.

§ 7. 1. Egzamin przeprowadza si´ w terminie
i miejscu wyznaczonym przez ministra.

§ 15. 1. Warunkiem przystàpienia do cz´Êci praktycznej egzaminu, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, jest
uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów
z cz´Êci pisemnej egzaminu.

2. Komunikat o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu og∏asza si´ na stronie internetowej urz´du obs∏ugujàcego ministra, nie póêniej ni˝ 60 dni
przed wyznaczonym terminem egzaminu.

2. Cz´Êç praktycznà egzaminu uznaje si´ za zakoƒczonà z wynikiem pozytywnym w przypadku poprawnego sporzàdzenia przez kandydata Êwiadectwa charakterystyki energetycznej.

3. W uzasadnionych przypadkach cz´Êç pisemna
egzaminu mo˝e byç przeprowadzona w terminie innym ni˝ cz´Êç praktyczna egzaminu, przy czym odst´p
czasowy mi´dzy obiema cz´Êciami nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 14 dni.

3. Ocena poprawnoÊci sporzàdzenia Êwiadectwa
charakterystyki energetycznej jest dokonywana,
w szczególnoÊci, pod kàtem zgodnoÊci jego wykonania z przepisami dotyczàcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub cz´Êci budynku stanowiàcej samodzielnà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà oraz sposobu
sporzàdzania i wzoru Êwiadectw ich charakterystyki
energetycznej.

§ 8. Z przeprowadzonego pierwszego etapu sporzàdza si´ protokó∏ podpisywany przez ministra.
W protokole potwierdza si´ spe∏nienie przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6 ust. 3, lub wskazuje si´ wymogi, których kandydat nie spe∏nia, z powodu których nie mo˝e byç dopuszczony do egzaminu.

§ 16. 1. Egzamin zakoƒczony wynikiem pozytywnym potwierdza si´ Êwiadectwem, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.
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2. W razie negatywnego wyniku egzaminu minister okreÊla termin, po up∏ywie którego osoba ubiegajàca si´ o uprawnienie do sporzàdzania Êwiadectwa
charakterystyki energetycznej mo˝e ponownie przystàpiç do cz´Êci pisemnej egzaminu albo cz´Êci praktycznej egzaminu, je˝eli warunek, o którym mowa
w § 15 ust. 1, zosta∏ spe∏niony. Termin ten nie mo˝e
byç wyznaczony wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 60 dni od
dnia egzaminu zakoƒczonego wynikiem negatywnym.
§ 17. Z przeprowadzonego egzaminu sporzàdza si´
protokó∏ podpisywany przez ministra. W protokole potwierdza si´ uzyskanie przez kandydatów pozytywnego wyniku egzaminu oraz wskazuje si´ tych kandydatów oraz przyczyny, z powodu których nie uzyskali oni
pozytywnego wyniku egzaminu.
§ 18. 1. Osob´, która uzyska∏a uprawnienia do sporzàdzania Êwiadectwa charakterystyki energetycznej
na zasadach okreÊlonych w art. 5 ust. 11 ustawy, wpisuje si´ do rejestru.
2. Do wniosku o wpis do rejestru nale˝y do∏àczyç:
1) dokument stwierdzajàcy posiadane wykszta∏cenie,
o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy;
2) wype∏niony kwestionariusz osobowy, którego
wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;
3) dokument potwierdzajàcy spe∏nienie warunków,
o których mowa w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy;
4) dokument potwierdzajàcy spe∏nienie warunku,
o którym mowa w art. 5 ust. 11 ustawy.
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przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w roku poprzedzajàcym przeprowadzenie szkolenia, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
2. WysokoÊç op∏aty za post´powanie egzaminacyjne, o którym mowa w § 5, nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
50 % kwoty przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w roku poprzedzajàcym przeprowadzenie post´powania egzaminacyjnego, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
3. Kandydat wnosi op∏at´ za post´powanie egzaminacyjne na wskazany rachunek urz´du obs∏ugujàcego ministra.
4. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, sk∏ada si´ z op∏aty:
1) za pierwszy etap;
2) za egzamin.
5. WysokoÊç op∏aty za pierwszy etap nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 20 % wysokoÊci op∏aty, o której mowa
w ust. 2.
6. W przypadku odstàpienia kandydata od egzaminu otrzymuje on niezw∏ocznie zwrot op∏aty, o której
mowa w ust. 4 pkt 2.
Rozdzia∏ 5

Rozdzia∏ 4
Przepis koƒcowy
Warunki i wysokoÊç odp∏atnoÊci za szkolenie
i post´powanie egzaminacyjne
§ 19. 1. WysokoÊç op∏aty za szkolenie, o którym
mowa w § 3, nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 70 % kwoty

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 stycznia 2008 r. (poz. 104)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJÑCYCH SI¢ O UPRAWNIENIE DO SPORZÑDZANIA
ÂWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 17

— 952 —

Poz. 104

Dziennik Ustaw Nr 17

— 953 —

Poz. 104

Dziennik Ustaw Nr 17

— 954 —

Poz. 104
Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZAÂWIADCZENIA O UKO¡CZENIU SZKOLENIA
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Za∏àcznik nr 3

ZAKRES PROGRAMOWY EGZAMINU DLA OSÓB UBIEGAJÑCYCH SI¢ O UPRAWNIENIE DO SPORZÑDZANIA
ÂWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR ÂWIADECTWA STWIERDZAJÑCEGO Z¸O˚ENIE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU
UPRAWNIAJÑCEGO DO SPORZÑDZANIA ÂWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

