KRYTERIA FORMALNE
dla kandydatów na Certyfikowanych Ekspertów ds. Energetyki i Certyfikowanych
Audytorów ds. Energetyki w ramach realizacji programu priorytetowego „Poprawa
efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich
przedsiębiorstwach”
Lp.

Kryterium

1.

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.

Nie karanie za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i
papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

3.

Brak powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub brak
związania umowami cywilnoprawnymi z producentami
wyrobów budowlanych i/lub z wykonawcami robót
budowlanych i/lub z ich zrzeszeniami w sposób, który
podważałby obiektywizm i bezstronność dokumentów i
wykonywanych czynności.

4.

Wykształcenie:
a) ukończenie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym, studiów magisterskich inżynierskich lub
inżynierskich na jednym z kierunków: architektura,
budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub
pokrewnych,

Dokument

Oświadczenie stanowiące
załącznik nr 1 do Kryteriów
formalnych.

Kopia dyplomu ukończenia
studiów.

lub
b) ukończenie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym, studiów magisterskich lub magisterskich
inżynierskich lub inżynierskich oraz:
-

-

odbycie studiów podyplomowych uprawniających do
sporządzania audytów energetycznych, audytów
efektywności energetycznej, świadectw charakterystyki
energetycznej budynków, albo
złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu
uprawniającego do sporządzania audytów
energetycznych, audytów efektywności energetycznej,
świadectw charakterystyki energetycznej budynków,

Kopia dyplomu ukończenia
studiów wraz z:
-

kopią dyplomu studiów
podyplomowych, albo

-

potwierdzeniem pozytywnego
wyniku egzaminu.

lub

5.

c) posiadanie uprawnień budowlanych, zgodnie z ustawą
Prawo budowlane.

Zaświadczenie o posiadanych
uprawnieniach.

Doświadczenie:

Kopia strony tytułowej audytu
energetycznego (zgodnie z wzorem
z rozporządzenia do Ustawy).

a) Przedstawienie udokumentowania, co najmniej 3
pozytywnie zweryfikowanych audytów energetycznych
wykonanych zgodnie z Ustawą o wspieraniu
termomodernizacji i remontów,
lub

oraz
kopia zawiadomienia o pozytywnej
weryfikacji audytu od podmiotu
weryfikującego.

b) przedstawienie, co najmniej 3 audytów energetycznych,
gdzie inwestycja została zrealizowana zgodnie z
przeprowadzonym audytem,

Referencje inwestora.

lub
c) wykonywanie weryfikacji audytów energetycznych w
ramach działalności podmiotów, które otrzymały zlecenie w
trybie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
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Referencje Banku Gospodarstwa
Krajowego lub innej instytucji
publicznej działającej w zakresie
audytów energetycznych.

Załącznik nr 1 do Kryteriów formalnych

Oświadczenie kandydata na Certyfikowanego Eksperta ds. Energetyki i Certyfikowanego
Audytora ds. Energetyki w ramach realizacji programu priorytetowego „Poprawa efektywności
energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Niniejszym oświadczam, że:
1) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
2) Nie byłem/am* karany/a* za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za
przestępstwo skarbowe.
3) Nie posiadam powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub nie jestem związany/a* umowami
cywilnoprawnymi z producentami wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót
budowlanych oraz z ich zrzeszeniami w sposób, który podważałby obiektywizm i
bezstronność wykonywanych czynności i dokumentów.
4) Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane
wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
5) Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej
bazie danych Certyfikowanych Audytorów ds. Energetyki i Certyfikowanych Ekspertów ds.
Energetyki dostępnej na stronach internetowych PolSEFF2 i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia
29/08/1997 o ochronie danych osobowych. Moje dane osobowe mogą być zbierane i
przetwarzane wyłącznie dla potrzeb promocji działalności Certyfikowanych
Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu,
że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawianie i
wycofanie.

………………………

………………………

Miejscowość i data

*

Podpis

Niepotrzebne skreślić.
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