
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

RPO-616090-IV/09/JL 

00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 
Al Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 

Pan 

Cezary Grabarczyk 

Minister Infrastruktury 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają liczne wystąpienia osób, zgłaszających swe 

zastrzeżenia odnośnie sposobu przeprowadzenia części praktycznej postępowania 

egzaminacyjnego, sprawdzającego umiejętność sporządzania świadectw charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość 

techniczno -użytkową. 

Zainteresowane podmioty podnoszą iż przedmiotowy egzamin, który odbył się w dniu 6 

kwietnia 2009 r. został przeprowadzony z pominięciem wymagań zakreślonych w przepisie § 15 

ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania 

szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa 

charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej 

samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. Nr 17, poz. 104), tj. z naruszeniem zasad 

obowiązującej metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. 

Zgodnie z treścią powyżej wskazanego przepisu, ocena poprawności sporządzenia 

świadectwa charakterystyki energetycznej jest dokonywana, w szczególności, pod kątem zgodności 

jego wykonania z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 

budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej. 

W ocenie skarżących poszczególne zadania egzaminacyjne zawierały braki w zakresie 

precyzyjnego opisu elementów danego budynku oraz określenia jego niezbędnych parametrów, 

które to okoliczności miały wpływ na prawidłowe obliczenie charakterystyki energetycznej 
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budynku. W szczególności niejednoznaczny opis drzwi wejściowych do budynku skutkował 

wątpliwościami kandydatów w przedmiocie doboru właściwego współczynnika, która to wartość z 

kolei determinowała końcowy wynik zadania. Ponadto, zdaniem uprawnionych, konieczność 

wykonywania obliczeń częściowych z określoną dokładnością (0,01) dyskwalifikowała końcowy 

wynik tych obliczeń. Przedmiotem kontrowersji jest również nieprofesjonalne przygotowanie 

materiałów egzaminacyjnych, przejawiające się w słabej jakości ich wydruku, które w 

konsekwencji powodowało trudności z rozróżnieniem przez osoby egzaminowane pól 

zacienionych, do których należało wpisać końcowe wyniki obliczeń. 

W załączeniu przesyłam kserokopię szczegółowych zarzutów dotyczących egzaminu 

uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 

mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) zwracam się z 

prośbą do Pana Ministra o rozważenie podniesionych argumentów oraz zajęcie stanowiska w 

poruszonych przeze mnie kwestiach. W szczególności proszę o poinformowanie Rzecznika, czy 

zdaniem Pana Ministra konstrukcja zadań egzaminacyjnych odpowiadała kryteriom zakreślonym w 

załączniku nr 5, 6, 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części 

budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i 

wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201, poz.1240). 


