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Regulamin Listy rekomendowanych 
audytorów energetycznych prowadzonej 
przez ZAE 
 

1. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych prowadzi Listę rekomendowanych audytorów 

energetycznych (zwaną również Listą rekomendowanych audytorów lub Listą)  

2. Lista prowadzona jest w następujących specjalnościach: 

▪ Audyty w trybie ustawy termomodernizacyjnej 

▪ Audyty efektywności energetycznej 

▪ Audyty energetyczne przedsiębiorstw 

▪ Badania termowizyjne 

▪ Testy szczelności powietrznej budynków 

▪ Symulacje procesów fizycznych w budynkach 

 

3. Zarząd Zrzeszenia może uzupełniać specjalności na Liście rekomendowanych audytorów 

energetycznych. 

4. Na Liście rekomendowanych audytorów umieszczane są nazwiska i dane członków ZAE, z 

opłaconą składką członkowską za bieżący rok, którzy złożą w tej sprawie wniosek i spełniają 

warunki opisane w punkcie 5 lub 6. 

5. Warunkiem wpisania na Listę rekomendowanych audytorów energetycznych jest: 

a. w przypadku specjalności audyty w trybie ustawy termomodernizacyjnej:  

wykonanie w trybie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (również jako 

współautor) co najmniej trzech pozytywnie zweryfikowanych audytów energetycznych 

budynków (należy przedstawić kopię pisma z BGK skierowanego do inwestora informującego 

o pozytywnej weryfikacji audytu oraz kartę audytu z wymienionym nazwiskiem autora 

opracowania, w przypadku audytu weryfikowanego przez NFOŚiGW/WFOŚiGW lub RPO – 

kopię dokumentu przyznania wsparcia finansowego przez NFOŚiGW/WFOŚiGW lub RPO na 

przedsięwzięcie, którego dotyczył audyt wraz z kartą audytu z wymienionym nazwiskiem 

autora opracowania) 

b. w przypadku specjalności audyty efektywności energetycznej: 

wykonanie w trybie Ustawy o efektywności energetycznej (również jako współautor) co 

najmniej trzech audytów efektywności energetycznej, na podstawie których wydano 

świadectwa efektywności energetycznej (należy przesłać link do karty audytu znajdującej się 

w rejestrze wydanych świadectw efektywności energetycznej - 

http://www.bip.ure.gov.pl/bip/form/3,Efektywnosc-Energetyczna.html) lub na podstawie, 
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których zrealizowano obowiązek uzyskania oszczędności energii (należy przedstawić 

dokument potwierdzający zrealizowanie  obowiązku uzyskania oszczędności energii na 

podstawie przedsięwzięcia którego dotyczył audyt wraz z kartą audytu z wymienionym 

nazwiskiem autora opracowania) 

c. w przypadku specjalności audyty energetyczne przedsiębiorstw: 

wykonanie co najmniej trzech audytów energetycznych przedsiębiorstwa (również jako 

współautor) przyjętych bez uwag przez przedsiębiorstwo, (należy przedstawić kopię 

protokołu odbiorczego usługi audyt energetyczny przedsiębiorstwa wydanego przez 

audytowane przedsiębiorstwo oraz kopię strony raportu z audytu zawierającej nazwiska 

autorów opracowania) 

d. w przypadku specjalności badania termowizyjne: 

wykonanie co najmniej trzech badań termowizyjnych (również jako współautor) przyjętych 

bez uwag przez zamawiającego, (należy przedstawić kopię protokołu odbiorczego usługi 

badania termowizyjnego oraz kopię strony raportu z badania zawierającej nazwiska autorów 

opracowania) 

e. w przypadku specjalności testy szczelności powietrznej budynków: 

wykonanie co najmniej trzech badań szczelności powietrznej budynku (również jako 

współautor) przyjętych bez uwag przez zamawiającego, (należy przedstawić kopię protokołu 

odbiorczego usługi badania szczelności powietrznej oraz kopię strony raportu z badania 

zawierającej nazwiska autorów opracowania) 

f. w przypadku specjalności symulacje procesów fizycznych w budynkach: 

wykonanie co najmniej trzech raportów dotyczących symulacji komputerowych procesów 

fizycznych w budynkach (również jako współautor), wykonanych z krokiem czasowym co 

najwyżej 1 godziny, zgodnie z wytycznymi CIBSE AM11 „Building energy and environmental 

modelling”, przyjętych bez uwag przez zamawiającego, (należy przedstawić kopię protokołu 

odbiorczego usługi opracowania symulacji komputerowych procesów fizycznych w 

budynkach, kopię strony raportu zawierającej nazwiska autorów opracowania oraz kopię 

dokumentu określającego oprogramowanie użyte do wykonania symulacji) 

 

6. Członkowie ZAE, których nazwiska były zamieszczone na liście audytorów prowadzonej przez ZAE 

(http://www.zae.org.pl/audytorzy/lista-audytorow.aspx) w okresie do 31.08.2018 zostają 

wpisani na Listę rekomendowanych audytorów energetycznych. 

7. Członkowie ZAE, którzy ubiegają się o wpisanie na Listę przesyłają do Zarządu Zrzeszenia ankietę i 

wymagane załączniki zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 

8. Sekretarz Zarządu weryfikuje spełnienie przez audytora energetycznego warunków wpisania na 

Listę rekomendowanych audytorów w danej specjalności i zawiadamia wnioskodawcę o przyjęciu 

wniosku lub o odmowie wpisania na Listę z podaniem uzasadnienia odmowy. 

9. Od odmowy wpisania na listę przysługuje odwołanie do Zarządu Zrzeszenia. 

10. W przypadku postępowania odwoławczego Zarząd Zrzeszenia może ustanowić opłatę 

manipulacyjną. 

11. Na Liście znajdują się informacje pozwalające na identyfikację osoby wpisanej, które podaje 

osoba wnioskująca o wpisanie na Listę. Przetwarzanie tych informacji podlega zasadom 
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umieszczonym w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie zae.org.pl/RODO. Informacje te 

nie są weryfikowane przez Zrzeszenie.  

12. Na Liście mogą znaleźć się informacje dodatkowe, bardziej szczegółowo charakteryzujące zakres 

tematyczny, w których danych audytor posiada kompetencje. Informacje dodatkowe, są 

przekazywane przez osobę ubiegającą się o wpisanie na Listę lub osobę znajdującą się na Liście. 

Przetwarzanie tych informacji podlega zasadom Polityki prywatności zamieszczonej na stronie 

zae.org.pl/RODO. Informacje dodatkowe nie są potwierdzane przez Zrzeszenie.  

13. Aktualizacja danych znajdujących się na Liście odbywa się na wniosek osoby, której dane dotyczą.  

14. Wzór informacji umieszczonych na Liście rekomendowanych audytorów energetycznych znajduje 

się w załączniku nr 2 do regulaminu. 

15. Wykreślenie z Listy rekomendowanych audytorów energetycznych następuje na wniosek osoby 

wpisanej, na skutek ustania członkostwa w ZAE osoby wpisanej lub nieopłacenia składki 

członkowskiej osoby wpisanej. 

16. Osoby wpisane na Listę wyrażają zgodę na publikację przesłanych danych na stronie internetowej 

Zrzeszenia, zgodnie z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 

zamieszczonych w Polityce prywatności na stronie zae.org.pl/RODO. 

 

Regulamin o powyższej treści Zarząd ZAE przyjął dnia 2 grudnia 2019r. 
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Załącznik 1 – Ankieta i wykaz dokumentów do wypełnienia przez 

osobę ubiegającą się o wpisanie na Listę rekomendowanych 

audytorów energetycznych lub wnioskującej o zmianę wpisów na 

Liście rekomendowanych audytorów energetycznych 
 

Imię 

Nazwisko  

Firma (nazwa, adres www)  

Tel. 

E-mail 

Województwo 

Zakres działalności <ciepłownictwo; elektrotechnika; chłodnictwo; instalacje sanitarne (HVAC); 

budownictwo; architektura; mechanika; zarządzanie energią> 

 

Proszę o wpisanie mnie na Listę rekomendowanych audytorów energetycznych w specjalności audyty 

w trybie ustawy termomodernizacyjnej. W załączeniu przekazuję skany potwierdzające wykonanie w 

trybie Ustawy Termomodernizacyjnej (również jako współautor) co najmniej trzech pozytywnie 

zweryfikowanych audytów energetycznych budynków (kopia pisma z BGK skierowana do inwestora 

informującego o pozytywnej weryfikacji audytu oraz karta audytu z wymienionym autorem 

opracowania, w przypadku audytu weryfikowanego przez NFOŚiGW/WFOŚiGW lub RPO – kopia 

dokumentu przyznania wsparcia finansowego przez NFIOŚiGW/WFOŚiGW lub RPO na 

przedsięwzięcie, którego dotyczył audyt). 

 

Proszę o wpisanie mnie na Listę rekomendowanych audytorów energetycznych w specjalności audyty 

efektywności energetycznej. W załączeniu przekazuję skany potwierdzające wykonanie w trybie 

Ustawy o Efektywności Energetycznej (również jako współautor) co najmniej trzech audytów 

efektywności energetycznej na podstawie których wydano świadectwa efektywności energetycznej 

(link do karty audytu znajdującej się w rejestrze wydanych świadectw efektywności energetycznej - 

http://www.bip.ure.gov.pl/bip/form/3,Efektywnosc-Energetyczna.html) lub na podstawie których 

zrealizowano obowiązek uzyskania oszczędności energii (przedstawiam dokumenty potwierdzające 

zrealizowanie obowiązku uzyskania oszczędności energii na podstawie przedsięwzięcia którego 

dotyczył audyt wraz z kartą audytu z wymienionym nazwiskiem autora opracowania) 

 

Proszę o wpisanie mnie na Listę rekomendowanych audytorów energetycznych w specjalności audyty 

energetyczne przedsiębiorstw. W załączeniu przekazuję skany potwierdzające wykonanie co najmniej 

trzech audytów energetycznych przedsiębiorstwa (również jako współautor) przyjętych bez uwag 

przez przedsiębiorstwo, (kopia protokołu odbiorczego usługi audyt energetyczny przedsiębiorstwa 

wydanego przez audytowane przedsiębiorstwo oraz kopia strony raportu z audytu zawierającej 

autorów opracowania). 
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Proszę o wpisanie mnie na Listę rekomendowanych audytorów energetycznych w specjalności 

badania termowizyjne. W załączeniu przekazuję skany potwierdzające wykonanie co najmniej trzech 

badań termowizyjnych (również jako współautor) przyjętych bez uwag przez zamawiającego, (kopia 

protokołu odbiorczego usługi badanie termowizyjne oraz kopia strony raportu z badania zawierającej 

autorów opracowania). 

 

Proszę o wpisanie mnie na Listę rekomendowanych audytorów energetycznych w specjalności testy 

szczelności powietrznej budynków. W załączeniu przekazuję skany potwierdzające wykonanie co 

najmniej trzech badań szczelności powietrznej budynku (również jako współautor) przyjętych bez 

uwag przez zamawiającego, (kopia protokołu odbiorczego usługi badanie szczelności powietrznej 

oraz kopia strony raportu z badania zawierającej autorów opracowania). 

 

Proszę o wpisanie mnie na Listę rekomendowanych audytorów energetycznych w specjalności 

symulacje procesów fizycznych w budynkach. W załączeniu przekazuję skany potwierdzające 

wykonanie co najmniej trzech raportów dotyczących symulacji komputerowych procesów fizycznych 

w budynkach (również jako współautor), wykonanych z krokiem czasowym co najwyżej 1 godziny, 

zgodnie z wytycznymi CIBSE AM11 „Building energy and environmental modelling”, przyjętych bez 

uwag przez zamawiającego, (przedstawiam kopię protokołu odbiorczego usługi opracowania 

symulacji komputerowych procesów fizycznych w budynkach, kopię strony raportu zawierającej 

nazwiska autorów opracowania oraz kopię dokumentu określającego oprogramowanie użyte do 

wykonania symulacji). 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zrzeszenie Audytorów 

Energetycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20, na potrzeby umieszczenia danych 

osobowych na liście rekomendowanych audytorów energetycznych oraz, że zapoznałem się z Polityką 

prywatności dostępną na stronie zae.org.pl/RODO. 
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Załącznik 2 – Wzór informacji zawartych na Liście rekomendowanych 

audytorów energetycznych 
 

Imię 

Nazwisko  

Firma (nazwa, adres www) 

Tel. 

E-mail 

Województwo 

Zakres działalności <ciepłownictwo; elektrotechnika; chłodnictwo; instalacje sanitarne (HVAC); 

budownictwo; architektura; mechanika; zarządzanie energią> 

Rekomendacja ZAE < audyty w trybie ustawy termomodernizacyjnej; audyty efektywności 

energetycznej; audyty energetyczne przedsiębiorstw; badania termowizyjne; test szczelności 

powietrznej budynku; symulacje procesów fizycznych w budynkach> 
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