
UDT egzaminuje przyszłych instalatorów OZE! 

Spory na temat zasadności egzaminów na certyfikowanych instalatorów mikroinstalacji OZE nie 

gasną… Mimo wszystko, Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął w październiku egzaminowanie 

instalatorów. Pierwszy egzamin odbył się 6 października w krakowskim oddziale UDT.  

 Na tym egzaminie nie mogło zabraknąć redakcji GLOBEnergia. Tym razem nie w roli 

egzaminowanych ale w pewnym sensie egzaminujących. Redaktor Anna Będkowska udała się 

na egzamin by zapytać o pierwsze wrażenia, stopień trudności pytań i atmosferę na egzaminie.  

 

„Jak twierdzili sami egzaminowani, zaskoczeniem był bardzo szeroki zakres tematyczny 

egzaminu. Oprócz rzeczy podstawowych, istotnych i przydatnych każdemu instalatorowi w 

codziennej pracy, w zestawach pytań znalazły się również takie informacje, którymi tak naprawdę 

nie potrzeba sobie zaprzątać głowy. Przykładem takich pytań były pytania dotyczące uregulowań 

prawnych: Prawo budowalne, Prawo energetyczne, uregulowania dotyczące działalności 

gospodarczej. Przykład: „W którym roku weszła w życie ustawa ……”, „Co reguluje prawo 

budowlane…”. Pomimo, że pytania w dziedziny prawa nie były szczegółowe i nie wymagały 

dogłębnej znajomości uregulowań, mogły sprawić trudności. Sporo problemów sprawiły też 

pytania z szeroko pojętej elektroenergetyki, znajomości funkcjonowania systemu, pytania 

dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej” mówi Anna Będkowska. 

 „Kolejnym zaskoczeniem było to, że wśród pytań, nie zabrakło pytań o instalacje off grid. 

Wynika więc z tego, że egzamin nie jest skierowany jedynie w stronę programu PROSUMENT. 

Niemniej jednak, jak twierdzili egzaminowani, na wszelkiego rodzaju szkoleniach i portalach 

internetowych, główny nacisk jest położony na instalacje podłączone do sieci” – dodaje.  

Jak wyglądał sam egzamin?  

Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza - teoretyczna trwająca 60 minut, składała się z 24 

pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Część druga, nazywana częścią praktyczną trwała 

90 minut, a składała się z trzech zagadnień do opracowania. Co więcej, każdy z kandydatów na 

certyfikowanego instalatora OZE miał indywidualny zestaw pytań. Część praktyczna, to inaczej 

część obliczeniowa.  

„Często wymienianym przez egzaminowanych zagadnieniem był problem dopasowania mocy 

instalacji do mocy inwertera, obliczanie mocy wyjściowej generatora lub wybór do danej 

instalacji inwertera, poparty stosownymi obliczeniami. Te obliczenia wymagały oczywiście 

znajomości wzorów. Najtrudniejszym elementem egzaminu było dla większości narysowanie 

schematu jednokreskowego instalacji PV, który jak na pierwszy termin egzaminu, był dość 

skomplikowany” podsumowuje Anna Będkowska.  

 

Więcej szczegółów dotyczących fotowoltaiki na VI FORUM SOLAR+ podczas ENEX Nowa 

Energia,  marzec 2015. http://globenergia.pl/forumsolar  
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