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Sun simulator Pasan SSIIIb Sun simulator for PV cells
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PV LEGAL  - Reduction of legal-administrative barriers for PV 

system installations

PV GRID - REDUCING BARRIERS HAMPERING LARGE SCALE

INTEGRATION OF PV ELECTRICITY INTO THE DISTRIBUTION GRID

Supporting Development of Photovoltaics in the 

European Union New Member States Network

Enroling new members

SOLTRAIN 2005  
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Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PV Poland)

20 projects from Framework Programs of EC 

• PV LEGAL, PV GRID, IDISTRIBUTEDPV, BIPV-CIS , PV 

CATAPULT, PV-ERA-NET, PV Centre, PV-EC-NET, PVNET, PV-

NAS-NET, NAS-ENERBUILD, PV – Enlargement, BIST, 

PROSPECT

• 3 projects from US DOE in collaboration with NREL

• 4 projects from US DOT

• 25 Projects from Ministry of Science and Higher Education

 EPIA (European Photovoltaic Industry Association)

 National Renewable Energy Laboratory (NREL), CO, USA;

 Fraunhofer, ISE Freiburg, Germany;

 Joint Research Centre, Ispra

 Kyung Hee University, Dept. of Physics, Seoul, Korea;

 Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, India



Zakres prac do wykonania w ramach IO.7

IO.7. Opracowanie modelu certyfikacji dla trenera PV z 
uwzględnieniem wymagań normy EN ISO 17024

• O7.A1. Opracowanie wspólnej metodologii badań

• O7.A2. Analiza porównawcza systemów certyfikacji i walidacji kompetencji w 
krajach partnerskich

• O7.A3. Opracowanie modelu certyfikacji dla trenera PV
i zaleceń dla krajowych organizacji / instytucji odpowiedzialnych za obszar 
fotowoltaiki w krajach partnerskich UE



Założenia metodologiczne badań

Problem badawczy:

Które z elementów system zarządzania, 
opisanego w normie EN ISO 17024:2012 
Ocena zgodności. Ogólne wymagania 
dotyczycące jednostek certyfikujących osoby 
można rekomendować do certyfikacji 
trenera PV?



Założenia metodologiczne badań

Cel badań:

Analiza celowo wybranych dokumentów opisujących m.in. procesy 
walidacji i certyfikacji kompetencji wybranych specjalistów prowadzonych 
przez instytucje spełniające wymagania normy ISO/IEC 17024:2012 pod 
kątem możliwości ich zastosowania do walidacji i certyfikacji kompetencji 
trenera PV.

Organizacja i teren badań:

Badania przeprowadzono w krajach partnerskich projektu: Polsce, 
Hiszpanii, Rumunii i na Cyprze w pierwszych oraz drugim kwartale 2019 
roku z udziałem ekspertów instytucji partnerskich.



Założenia metodologiczne badań

Cele szczegółowe:

1) Analiza wymagań normy EN ISO 17024:2012 Ocena zgodności. Ogólne 
wymagania dotyczycące jednostek certyfikujących osoby pod kątem 
wskazania elementów, które w ocenie partnerstwa mogą mieć 
zastosowanie w procesach walidacji i certyfikacji kompetencji trenera PV.

2) Przeprowadzenie analizy porównawczej przykładowych procesów 
certyfikacji osób w akredytowanych instytucjach spełniających wymagania 
normy ISO/IEC 17024:2012.

3) Ustalenie modelowej (przykładowej) procedury walidacji i certyfikacji 
kompetencji trenera PV na bazie przeprowadzonej analizy porównawczej.

4) Opracowanie przykładowej dokumentacji na potrzeby instytucji 
zainteresowanej prowadzeniem certyfikacji trenerów PV w krajach 
partnerskich.

5) Opracowanie rekomendacji dla krajowych instytucji/autorytetów w 
dziedzinie fotowoltaiki.



Założenia metodologiczne badań

Przedmiot badań:

Przedmiotem badań porównawczych objęto strukturę i zawartość 
merytoryczną procesów walidacji i certyfikacji kompetencji trenera PV

Metody, techniki i narzędzia badawcze:

1) Główną metodą badawczą była analiza dokumentów opisujących procesy 
walidacji i certyfikacji kompetencji wybranych specjalistów prowadzonych 
przez instytucje spełniające wymagania normy ISO/IEC 17024:2012.

2) Metodą uzupełniającą był wywiad pogłębiony nieustrukturyzowany, celem 
którego było uzupełnienie, wyjaśnienie zebranych informacji. Wywiad był 
przeprowadzany głównie telefonicznie z pracownikami instytucji 
certyfikujących i posiadających wdrożony system zarządzania zgodnie z 
wymaganiami normy ISO/IEC 17024:2012. 

3) W ramach partnerstwa zastosowano także metodę grupy fokusowej, 
podczas której wypracowywano wspólne rozwiązania.



Norma ISO/IEC 17024:2012. Ocena zgodności – ogólne 
wymagania dotyczące jednostek certyfikujących personel 

Norma określa zasady i wymagania dotyczące instytucji 
certyfikującej osoby w odniesieniu do specyficznych 
wymagań, łącznie z opracowaniem i utrzymaniem 
programu certyfikacji osób.

Norma zawiera wymagania dla jednostki 
certyfikującej personel w następujących obszarach:

1) Wymagania ogólne 
2) Wymagania dotyczące struktury.

3) Wymagania dotyczące zasobów 
4) Wymagania dotyczące zapisów i informacji 
5) Program certyfikacji
6) Wymagania dotyczące procesu certyfikacji 
7) Wymagania dotyczące systemu zarządzania 



Norma ISO/IEC 17024:2012. Ocena zgodności – ogólne 
wymagania dotyczące jednostek certyfikujących personel 

Po zapoznaniu się z powyższą informacją w ramach partnerstwa ustalono, że 
zakres analizy porównawczej procesów certyfikacji zostanie ograniczony do 
wymagań normy ISO/IEC 17024:2012, w których opisano:

1) Wymagania dotyczące zasobów, w szczególności wymagania stawiane 
egzaminatorom

2) Program certyfikacji

3) Wymagania dotyczące procesu certyfikacji



Struktura analizy porównawczej na przykładzie Polski

Kryterium porównawcze Polska

Krajowa instytucja akredytująca podmioty 
certyfikujące personel zgodnie z normą 
ISO/IEC 17024:2012

Polskie Centrum Akredytacji

Liczba akredytowanych jednostek 
certyfikujących personel

14

Akredytowana instytucja certyfikująca 
personel, która może być powiązana z 
trenerem PV (w przyszłości jednostka ta 
może być rekomendowana do tego aby 
prowadzić certyfikację trenera PV)

Urząd Dozoru Technicznego (UDT)

Uzasadnienie powiązania: prowadzi certyfikację monterów 
instalacji OZE

Zakres akredytacji wybranej powyżej 
jednostki certyfikującej personel

Rodzaj certyfikowanych osób:

 Specjaliści w zakresie spawalnictwa

 Specjaliści w zakresie łączenia i spajania materiałów

 Specjaliści w zakresie laminowania

 Specjaliści w zakresie badań nieniszczących

 Osoby napełniające zbiorniki ciśnieniowe

 Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia transportu 
bliskiego

Gdzie zamieszczona jest informacja o 
przebiegu procesu certyfikacji?

https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob 



Struktura analizy porównawczej na przykładzie Polski

Dokumenty stosowane w procesie certyfikacji na przykładzie wybranego obszaru wraz z krótką 
charakterystyką zawartości 

Obszar: certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz 
napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne

1. Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu 
bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne

Jest swoistego rodzaju głównym przewodnikiem po procesie certyfikacji. 

W dokumencie uwzględnione:

1) Wstęp, w którym są odwołania do przedmiotu, rodzaju i zakresu certyfikacji, przedstawiono informację o 
spełnieniu wymagań ISO/IEC 17024:2012.

2) Dokumenty powiązane, czyli akty prawne (ustawy, rozporządzenia) oraz normy powiązane z danym obszarem 
certyfikacji personelu.

3) Terminy i definicja (wykaz definicji powiązanych z programem certyfikacji oraz dokumentami powiązanymi).

4) Wymagania kwalifikacyjne / warunki ubiegania się o certyfikację (opisano wymagania wstępne jakie ma spełnić 
klient obiegający się o certyfikację).



Struktura analizy porównawczej na przykładzie Polski

5) Wnioskowanie o kwalifikację / certyfikację.

Opisana jest procedura składania wniosku wraz z odwołaniem do wzorów stosowanych dokumentów: 

- potwierdzenie dokonania opłaty,

- wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji,

- wzór wniosku o certyfikację.

Wskazano możliwości bezpośredniego wnioskowania o certyfikację (bez sprawdzenia kwalifikacji), pod 
warunkiem posiadania np. zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT.



Struktura analizy porównawczej na przykładzie Polski

6) Ocena, w tym:

6.1) Przegląd i rejestracja wniosku (działanie prowadzone jest przez komisję kwalifikacyjną, w przypadku 
niekompletności wniosku, wnioskujący proszony jest o jego uzupełnienie).

6.2) Egzamin kwalifikacyjny – miejsce egzaminu i zakres wiedzy 

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zakres niezbędnej do opanowania wiedzy i 
umiejętności przedstawiony jest w oddzielnym załączniku. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w 
pomieszczeniu biurowym, natomiast praktyczny – na rzeczywistym stanowisku związanych z obszarem 
certyfikacji, np. udostępnionym w ramach porozumienia przez pracodawcę.

Egzaminator nie może egzaminować kandydata, który jest zatrudniony w tej samej instytucji lub

którego szkolił do takiego egzaminu

6.3) Sposób przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego i kryteria oceny 

Czas trwania egzaminu maksymalnie 3 godziny. Egzamin teoretyczny składa się z 10 pytań. Wynik pozytywny –
80% poprawnych odpowiedzi. Egzamin praktyczny – 2 zadania. 

6.4) Wynik egzaminu kwalifikacyjnego 

Przekazywany jest zdającemu do 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Negatywny wynik z części 
teoretycznej kończy proces sprawdzania



Struktura analizy porównawczej na przykładzie Polski

7) Decyzja

Podano kto wydaje decyzję o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, gdy ubiegający się zdał pomyślnie 
egzamin. Wskazano kto podpisuje Certyfikat. W przypadku zniszczenia lub zgubienia zaświadczenia 
kwalifikacyjnego lub certyfikatu można ubiegać się o wydanie kopii. 

8) Ważność wydanych dokumentów

Zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo a certyfikat – 5 lat. Wskazano wzór certyfikatu.

9) Nadzór

Wspomniano, że wyznaczony inspektor może przeprowadzić w miejscu pracy osoby posiadającej certyfikat 
kontrolę poprawności wykonywania przez nią pracy w zakresie objętym certyfikacją.

10) Ponowna certyfikacja 

Przedstawiono procedurę jaka należy wykonać, aby przedłużyć ważność certyfikatu na kolejne 5 lub 10 lat. 
Złożenie wniosku potwierdzonego przez pracodawcę oraz opłata.

11) Skargi i odwołania

Opisany zasady rozpatrywania skarg i odwołań (poufność, bezstronność, niezależność, brak uprzedzeń). Forma –
pisemna. Powołano się na specjalną instrukcję.



Struktura analizy porównawczej na przykładzie Polski

12) Stosowanie zaświadczeń kwalifikacyjnych, certyfikatów, logotypu i znaków 

Nie można stosować zaświadczeń kwalifikacyjnych / certyfikatów w sposób mogący wprowadzić w błąd, narażając 
tym wydawcę na utratę wiarygodności i zaufania. 

13) Zawieszenie ważności wydawanych dokumentów

Może być po kontroli podczas której stwierdza się niewłaściwe wykonywanie prac podlegających certyfikacji, na 
wniosek osoby certyfikowanej, w efekcie skargi. Czas zawieszenie certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

14) Cofanie wydanych dokumentów

Może być następstwem:

a) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych w decyzji o zawieszeniu ważności zaświadczenia 
kwalifikacyjnego,

b) niewłaściwego użycia zaświadczenia kwalifikacyjnego / certyfikatu,

c) rezygnacji z certyfikatu.

15) Zapisy w procesie sprawdzania kwalifikacji /certyfikatów

Podano informację, że prowadzony jest i przez kogo rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych i 
certyfikatów.



Wnioski z przeprowadzonej analizy porównawczej 
w krajach partnerskich 

1) Zastosowanie normy EN ISO 17024 Ocena zgodności – ogólne wymagania dotyczące jednostek 
certyfikujących personel pozwala na wypracowanie ujednoliconej procedury walidacji (egzaminowania) 
i wydania certyfikatu, lecz należy uwzględnić w niej specyficzne wymagania w poszczególnych krajach 
partnerskich.

2) Proces certyfikacji spełniający wymagania normy EN ISO 17024 Ocena zgodności – ogólne wymagania 
dotyczące jednostek certyfikujących personel opisany jest przez Program sprawdzania kwalifikacji i 
certyfikacji osób, w którym znajdują się odwołania do wzorów dokumentów stosowanych w procesie 
certyfikacji.

3) Proces certyfikacji personelu składa się z dwóch etapów: egzaminowania, czyli zgodnie z terminologią 
przyjętą w ramach Europejskiej Ramy Kwalifikacji walidacji posiadanych kompetencji oraz procedury 
wydania certyfikatu.

4) Proces egzaminowania prowadzony jest zazwyczaj w tradycyjny sposób. Odbywa się przed specjalnie do 
tego powołana komisją egzaminacyjną i składa się z dwóch etapów: części teoretycznej i praktycznej 
weryfikacji posiadanych kompetencji. Nie dopuszcza innych dowodów, za pomocą których osoba 
ubiegająca się o certyfikat może potwierdzać nabyte kompetencje co nie wpisuje się we współczesne 
trendy potwierdzania kompetencji nabywanych różnymi drogami i na podstawie różnych dowodów. 



Rekomendacje wypracowane w partnerstwie dla 
potrzeb realizacji projektu

1) Rekomenduje się przyjęcie podejścia procesowego spełniającego wymagania normy
dla potrzeb certyfikacji środowiskowej kompetencji trenera PV.

2) W ramach modelu certyfikacji kompetencji trenera PV wskazane jest opracowanie
przykładowego programu sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji trenera PV wraz z
przykładowymi załącznikami, np.:

• Załącznik 1. Wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji (walidację) /certyfikację;

• Załącznik 2. Wzór wniosku o certyfikację i ponowną certyfikację;

• Załącznik 3. Wzór certyfikatu.

3) W procesie walidacji należy uwzględnić inne, poza tradycyjnym systemem egzaminów,
metody potwierdzania nabytych kompetencji.



Rezultaty zadania IO.7

1) Programu sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji trenera PV

1. WSTĘP

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE

3. TERMINY I DEFINICJE

4. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE / WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKACJĘ

5. WNIOSKOWANIE O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI / CERTYFIKACJĘ

6. OCENA

7. DECYZJA

8. WAŻNOŚĆ WYDAWANYCH DOKUMENTÓW

9. NADZÓR

10. PONOWNA CERTYFIKACJA

11. SKARGI I ODWOŁANIA

12. STOSOWANIE ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH / CERTYFIKATÓW 

13. ZAWIESZANIE WAŻNOŚCI WYDANYCH DOKUMENTÓW

14. COFANIE WYDANYCH DOKUMENTÓW

15. ZAPISY W PROCESIE SPRAWDZANIA KWALIFIKACJI / CERTYFIKACJI



Rezultaty zadania IO.7

Załączniki do przykładowego Programu 
sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji 
trenera PV

Załącznik 1. Wzór wniosku o sprawdzenie 
kwalifikacji (walidację) /certyfikację.

Załącznik 2. Wzór wniosku o certyfikację i 
ponowną certyfikację.

Załącznik 3. Wzór certyfikatu.



Rezultat końcowy – raport z realizacji zadania
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