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REGULAMIN  

Postępowania Kwalifikacyjnego dla Kandydatów na Weryfikatorów w ramach 

Programu Priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do 

kredytów na budowę domów energooszczędnych” 

 

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego dla Kandydatów na Weryfikatorów w ramach 

Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) 

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, zwany dalej „Regulaminem”, 

określony został przez Organizatora Technicznego we współpracy z Radą Programową 

powołaną, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową 

Agencję Poszanowania Energii S.A., Zrzeszenie Audytorów Energetycznych i Związek 

Banków Polskich. 

§ 1 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

2) Kandydat – osoba ubiegająca się o wpis na listę Weryfikatorów, 

3) KAPE S.A. – Krajowa Agencja Poszanowania Energii Spółka Akcyjna, 

4) Lista Weryfikatorów – prowadzona i prezentowana na stronie www.zbp.pl/domefekt  

przez Organizatora Technicznego lista Weryfikatorów, 

5) Organizator Techniczny – podmiot, powołany przez Radę Programową, do organizacji 

i obsługi Procesu Kwalifikacyjnego Weryfikatorów. Organizatorem Technicznym jest 

Związek Banków Polskich, 

6) Postępowanie Kwalifikacyjne – sposób wyłaniania Weryfikatorów, składający się z 

dwóch etapów: Oceny Formalnej i Oceny Merytorycznej. Ocena Formalna polega na 

sprawdzeniu przez Organizatora Technicznego kompletności złożonych dokumentów. 

Ocena Merytoryczna polega na przeprowadzeniu Rozmowy Kwalifikacyjnej przez 

Komisję Kwalifikacyjną. 

7) Program Priorytetowy – przyjęty przez Zarząd NFOŚiGW Program Priorytetowy 

„Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę 

domów energooszczędnych”, 

8) Rada Programowa – organ powołany na podstawie Porozumienia o współpracy 

pomiędzy NFOŚiGW, KAPE, ZAE i ZBP, do określenia i nadzorowania Procesu 

Kwalifikacyjnego, 

9) Weryfikator – osoba fizyczna, która została wpisana na Listę Weryfikatorów, 

10) Wniosek – „Wniosek o dopuszczenie do Postępowania Kwalifikacyjnego dla 

Kandydatów na Weryfikatorów dla celów określonych w programie priorytetowym 
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NFOŚiGW pt: „Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów 

na budowę domów energooszczędnych”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, 

11) Wykaz – „Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych 

przez Kandydata”, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, 

12) Wytyczne – załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego pt. „Wytyczne określające 

podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów 

energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i 

sprawdzenia wykonania domów energooszczędnych”.  

13) ZAE – Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Organizacja Pożytku Publicznego, 

14) ZBP – Związek Banków Polskich. 

§ 2 

1. Nabór Kandydatów ma charakter ciągły, w okresie zawierania umów o kredyt z dotacją 

NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego, tj. w latach 2013-2018. 

2. Postępowanie Kwalifikacyjne organizowane jest po zebraniu przez Organizatora 

Technicznego odpowiedniej liczby Kandydatów. 

§ 3 

1. Prawidłowe zgłoszenie do Postępowania Kwalifikacyjnego polega na przesłaniu do 

Organizatora Technicznego na adres: domefekt@zbp.pl, kompletu dokumentów, 

zgodnych z Wykazem. Każda strona dokumentu musi zostać podpisana przez Kandydata. 

Za datę wpływu kompletu dokumentów uznaje się datę wpływu ostatniego wymaganego 

dokumentu.  

2. Oceny Formalnej dokonuje Organizator Techniczny, według kolejności wpływu 

kompletnych Wniosków.  

3. Wszelkie dokumenty, w tym korespondencja, sporządzane i przekazywane są w formie 

elektronicznej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1. Organizator Techniczny nie przyjmuje 

dokumentów dostarczonych w innej formie, niż forma elektroniczna i nie ponosi 

odpowiedzialności za ich zaginięcie lub zniszczenie.  

4. Organizator Techniczny po dokonaniu Oceny Formalnej: 

1) jeśli Kandydat spełnia kryteria Oceny Formalnej - zawiadamia Kandydata, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Kandydata podany we Wniosku, o 

terminie Rozmowy Kwalifikacyjnej. Termin ten zostanie określony na dzień 

przypadający nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zawiadomienia, 

2) wzywa do ewentualnego uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 7 dni, 

3) w przypadku upływu terminu wyznaczonego do uzupełnienia dokumentacji lub jeśli 

Kandydat nie spełnia kryteriów formalnych Oceny Formalnej - informuje o 

zakończeniu Postępowania Kwalifikacyjnego. 
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§ 4 

1. Dopuszczenie Kandydata do Rozmowy Kwalifikacyjnej uwarunkowane jest uiszczeniem 

w terminie opłaty kwalifikacyjnej.  

2. Za terminowe wniesienie opłaty kwalifikacyjnej uważa się uznanie jej na rachunku 

wskazanym przez Organizatora Technicznego i przesłanie nie później niż 7 dni przed 

terminem Rozmowy Kwalifikacyjnej, na adres domefekt@zbp.pl dowodu uiszczenia tej 

opłaty. 

3. Wysokość opłaty kwalifikacyjnej ustalana jest przez Organizatora Technicznego, 

pobierana za jedno Postępowanie Kwalifikacyjne i publikowana na 

www.zbp.pl/domefekt . 

4. Opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi. W przypadku ponownego ubiegania się 

Kandydata o status Weryfikatora opłata pobierana jest ponownie, w wysokości 80% 

kwoty pierwszej opłaty kwalifikacyjnej. 

§ 5 

1. Rozmowa Kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Kwalifikacyjną. 

2. Komisja Kwalifikacyjna powoływana jest z grona ekspertów branżowych, wskazanych 

przez Radę Programową. 

3. Komisja Kwalifikacyjna składa się z czterech osób, w tym Przewodniczącego Komisji i 

Sekretarza Komisji. 

4. Rozmowa Kwalifikacyjna przeprowadzana jest z każdym Kandydatem indywidualnie. 

5. Przystępując do Rozmowy Kwalifikacyjnej Kandydat zobowiązany jest do okazania 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz poświadczonych za zgodność dokumentów, 

przesłanych do Oceny Formalnej. 

6. W ramach Rozmowy Kwalifikacyjnej Kandydat otrzymuje pytania dotyczące 

wykonanych przez Kandydata audytów energetycznych oraz pytania sprawdzające 

znajomość Wytycznych oraz wiedzę ogólną nt. efektywności energetycznej w 

budownictwie. 

§ 6 

1. Po przeprowadzeniu Rozmów Kwalifikacyjnych z Kandydatami Komisja Kwalifikacyjna 

sporządza Protokół, w którym zawarte są: 

1) dane identyfikujące Kandydata,  

2) zadane podczas Rozmowy Kwalifikacyjnej pytania, 

3) ocena Kandydata. 
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2. Po sporządzeniu Protokołu Kwalifikacyjnego Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

ogłasza wyniki Kandydatom. Wyniki Postępowania Kwalifikacyjnego są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

§ 7 

1. Po ukończeniu Postępowania Kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym, Kandydat 

zostaje wpisany na Listę Weryfikatorów i otrzymuje pisemny certyfikat od Organizatora 

Technicznego, potwierdzający wpis na Listę Weryfikatorów. 

2. W razie negatywnego wyniku Rozmowy Kwalifikacyjnej Kandydat może ponownie 

złożyć Wniosek, informując Organizatora Technicznego o wcześniejszym złożeniu 

kompletu dokumentów. 

 


