
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

KROK 1  KROK 2  KROK 3  KROK 4 
       

Ukończ 
szkolenie  

w Centrum 
Szkoleń OZE - 
ATUM Sp. z 

o.o. 
 

 Zapisz się na 
egzamin 

w Urzędzie 
Dozoru 

Technicznego 
 

 Zdaj egzamin  
państwowy 

 

 Otrzymaj 
certyfikat  
instalatora 

OZE 
 

PRZEWODNIK 

INSTALATORA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH 



 

 

 
 

 

  

• Egzamin państwowy na instalatora mikroinstalacji OZE przeprowadza wyłącznie Urząd Dozoru 
Technicznego. 

• Wniosek o przystąpienie do egzaminu złóż w Urzędzie Dozoru Technicznego nie później niż dwa tygodnie 
przed planowanym terminem egzaminu. 

• Do wniosku dołącz dowód opłaty oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

• Na egzamin zabierz ze sobą dowód osobisty oraz kalkulator. 
 

 

 

 

TEORIA (60 MINUT) PRAKTYKA (90 MINUT) 

• 24 pytania testowe jednokrotnego wyboru, 
za które można otrzymać od 0-1 pkt 

• z tej części należy uzyskać minimum 15 
punktów  

 
Przykładowe pytanie: 

• Instalacja fotowoltaiczna on-grid 
przyłączona jest do sieci energetycznej  
3 fazowej 4 przewodowej. Jakie oznaczenie 
posiada sieć?  

• 3 pytania praktyczne lub opisowe 
oceniane w skali od 0-10 pkt 

• z tej części należy uzyskać minimum 18 
punktów (po 6 punktów za każde zadanie) 

 
Przykładowe pytania: 

• narysuj i omów schemat jednokreskowy 
instalacji, 

• złóż skrzynkę na podstawie schemata 
elektrycznego instalacji PV. 

 

 

 
 

MIEJSCE  OPŁATY  DOKUMENT  WYNIKI 
       

sprawdź termin  
i miejsce egzaminu 
na stronie Urzędu 

Dozoru 
Technicznego 
(udt.gov.pl) w 

Biuletynie Informacji 
Publicznej,  
w zakładce 
ogłoszenia 

 

 dokonaj opłaty  
za egzamin  

w wysokości 
1033,49 na konto 

UDT tytułem: 
Przedpłata za 

egzamin PV + imię i 
nazwisko 

 

 złóż wniosek  
o przystąpienie do 
egzaminu, dowód 

opłaty oraz 
zaświadczenie  
o ukończeniu 

szkolenia 
 

 wyniki publikowane 
są na stronie UDT  

w Biuletynie 
Informacji 

Publicznej, w 
zakładce ogłoszenia 

 

EGZAMIN W URZĘDZIE DOZORU TECHNICZNEGO 

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI:  



 

 

 

Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym złóż w dowolnym Urzędzie Dozoru Technicznego następujące dokumenty: 
1. Wniosek o wydanie certyfikatu. 
2. Dowód opłaty za wydanie certyfikatu (258,37 PLN). Opłatę dokonuje się na konto UDT tytułem: Przedpłata za wydanie 

certyfikatu instalatora PV - imię i nazwisko . 
3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ujawnienia w rejestrze certyfikowanych instalatorów informacji dotyczących 

miejsca pracy albo wykonywania działalności gospodarczej. 
5. Jeden z następujących dokumentów: 

• dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, 
energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych LUB 

• udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji 
sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych LUB 

• świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których 
program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonych w przepisach LUB 

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w 
części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, 
modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii. 
 

  

OPŁATY  FORMALNOŚĆ  TERMIN  KONTAKTY 
       

dokonaj opłaty za 
wydanie certyfikatu  

w wysokości 258,37 zł 
 

 złóż wniosek  
o wydanie certyfikatu, 

dowód opłaty,  
stosowne oświadczenia 

oraz zaświadczenie 
producenckie 

 

 otrzymaj certyfikat 
instalatora OZE. Jest on 
wydawany na okres 5 

lat. 
 

 listę akredytowanych 
instalatorów znajdziesz 

na stronie: 
www.udt.gov.pl  
—>zakładka OZE 

 

CERTYFIKAT INSTALATORA OZE 

http://www.udt.gov.pl/


 

 

 

 Zachęcamy do korzystania z kursów odbywających  
się w Centrum Szkoleń OZE ATUM Sp. z o.o.  

Jako absolwent naszych szkoleń otrzymujesz: 

Dostęp do materiałów dydaktycznych 
omawianych  

w trakcie zajęć oraz wsparcie  
w przygotowaniu dokumentacji na 

certyfikowanego Instalatora PV. 

Darmowy dostęp do aplikacji 
EasySolar na okres 1 miesiąca  
z kodem: AtumEasySolar1mc. 
Z kodu można skorzystać do  

3 m-cy od ukończenia szkolenia. 

10% zniżki na dowolne szkolenia 
z naszej oferty. 

Dodatkowe rabaty na usługi 
oferowane przez współpracujących z 

nami partnerów branżowych. 

#szkolimyzdobrąenergią 

ATUM Sp. z o. o. 
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław 
NIP: 1130099894, KRS: 000068514 
www.atum.edu.pl | Facebook - ATUMEDu 
 

/ATUMedu 
 

/company/atumedu 
 

/ATUM 
 

http://www.atum.edu.pl/
http://www.atum.edu.pl/
http://www.atum.edu.pl/

