
Załącznik nr 2 

do Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego dla 

Kandydatów na Weryfikatorów w ramach Programu 

Priorytetowego NFOŚiGW „Poprawa efektywności 

energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę 

domów energooszczędnych” 

WYKAZ 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych przez Kandydata 

Lp. Kryterium Dokument 

1 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 

Oświadczenie (zawarte w 

załączniku nr 1 do Regulaminu) 

2 Nie karanie za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności 

dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe 

3 Nie posiadanie powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub nie 

bycie związanym umowami cywilnoprawnymi z producentami 

wyrobów budowlanych i z wykonawcami robót budowlanych 

oraz z ich zrzeszeniami w sposób, który podważałby 

obiektywność dokonywanej weryfikacji 

4 Wykształcenie: 

a) Ukończenie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym, studiów magisterskich inżynierskich na jednym z 

kierunków: architektura, budownictwo, inżynieria 

środowiska, energetyka lub pokrewnych, których program 

obejmował jeden z przedmiotów: audyt energetyczny, 

wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej, 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, 

projektowania budynków energooszczędnych 

lub 

Kopia dyplomu ukończenia 

studiów wraz z 

udokumentowaniem obejmowania 

programem studiów jednego z 

wymienionych przedmiotów (np.: 

kopia strony z indeksu, 

zaświadczenie z uczelni) 

b) ukończenie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym, studiów magisterskich inżynierskich oraz: 

 odbycie studiów podyplomowych uprawniających do 

sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 

budynków albo 

  złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

uprawniającego do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej budynków 

lub 

Kopia dyplomu ukończenia 

studiów wraz z:  

 kopią dyplomu studiów 

podyplomowych albo 

 potwierdzeniem pozytywnego 

wyniku egzaminu  

c) posiadanie uprawnień budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane 

Zaświadczenie o posiadanych 

uprawnieniach 

5 Doświadczenie: 

a) Przedstawienie udokumentowania co najmniej 3 

pozytywnie zweryfikowanych audytów energetycznych 

wykonanych zgodnie z Ustawą o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów 

lub 

Kopia strony tytułowej audytu 

energetycznego budynku (zgodnie 

z wzorem z rozporządzenia do 

Ustawy) 

oraz 



kopia zawiadomienia o pozytywnej 

weryfikacji audytu od podmiotu 

weryfikującego 

lub 

kopia zawiadomienia z Banku 

Gospodarstwa Krajowego o 

przyznaniu premii 

termomodernizacyjnej 

inwestorowi. 

b) wykonywanie weryfikacji audytów energetycznych w 

ramach działalności podmiotów, które otrzymały zlecenie w 

trybie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

 

lub 

referencje Banku Gospodarstwa 

Krajowego lub innej instytucji 

publicznej działającej w zakresie 

audytów energetycznych 

 c) przedstawienie co najmniej 3 audytów energetycznych  

wykonywanych na potrzeby innych programów, gdzie 

inwestycja została zrealizowana zgodnie z 

przeprowadzonym audytem 

 

lub 

referencje instytucji publicznej 

działającej w zakresie audytów 

energetycznych 

 d) przedstawienie innych opracowań dokumentujących 

kompetencję w zakresie audytingu (ogólnopolskie 

podręczniki, opracowania eksperckie wykonywane na 

zlecenie instytucji państwowych) 

przykłady opracowań, 

podręczników, monografii i 

raportów 

 

 


