Regulamin Audytora
Certyfikacji Zielony Dom
Wersja 1.1.

§1 Certyfikacja Zielony Dom
Zielony Dom to pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego. Wyróżnia inwestycje o
wysokiej jakości ekologicznej i efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania.

§2 Jednostka certyfikująca
Za opracowanie i wdrażanie certyfikacji odpowiada niezależna organizacja pozarządowa – Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego PLGBC, działające na rzecz rozwoju zielonego budownictwa – w konsultacji z uznanymi
krajowymi i międzynarodowymi ekspertami.
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Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC odpowiada za organizację działań związanych z procesem
rejestracji, weryfikacji zgłoszeń, przyznawania certyfikatów Zielony Dom oraz powoływania i szkolenia Audytorów
Certyfikacji Zielony Dom.

§3 Audytor Certyfikacji Zielony Dom
1. Audytorem Certyfikacji Zielony Dom (Audytor ZD) może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki:
Przy naborze w 2020 roku:
• posiada doświadczenie obejmujące udokumentowany aktywny udział w certyfikacji minimum 2
budynków wielokryterialnie certyfikowanych na poziomie minimum silver/good [BREEAM, LEED,
WELL] w przeciągu ostatnich 2 lat (dokumentując to w formularzu dostarczonym przez PLGBC)
oraz pozytywnie zdała egzamin na Audytora ZD.
Przy kolejnych naborach, począwszy od 2021 roku:
•

1

odbyła szkolenie, organizowane lub akredytowane przez PLGBC, oraz pozytywnie zdała egzamin
na Audytora ZD.

2. Zgłoszenia na szkolenie i egzamin należy dokonać przez wypełnienie formularza rejestracyjnego
odpowiednio SZKOLENIE i EGZAMIN na stronie: http://zielonydom.plgbc.org.pl/ w zakładce „Chcę zostać
Audytorem”.
3. Szkolenie oraz egzamin odbywają się w formie online.
4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, dana osoba uzyskuje tytuł Akredytowanego Audytora
Certyfikacji Zielony Dom.
5. Akredytowani Audytorzy ZD, po nabyciu uprawnień zostają wpisani na listę obejmującą osoby uprawnione
do przeprowadzenia certyfikacji, która znajduje się na stronie internetowej http://zielonydom.plgbc.org.pl/
w zakładce „Chcę zostać Audytorem”.

§4 Warunki przyznawania oraz utrzymania uprawnień Audytora
1. Uprawnienia do przeprowadzania procedury certyfikacji Zielony Dom nabywa Audytor ZD po 7 dniach od
otrzymania komunikatu drogą mailową na wcześniej podany przez uczestnika adres, po pozytywnym zdaniu
egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą.
2. Uprawnienia nadawane są bezterminowo, jednak konieczne jest:
a. ich odnawianie co 2 lata, potwierdzając prowadzenie działań w kierunku rozwoju, wdrażania oraz
popularyzacji systemów certyfikacji wielokryterialnej;
b. uiszczanie rocznej opłaty w wysokości 300 PLN netto.
3. Potwierdzenie działań w kierunku rozwoju, wdrażania oraz popularyzacji systemów certyfikacji wielokryterialnej
obejmuje jeden z dwóch obszarów: realizację procesu certyfikacji Zielony Dom bądź aktywności poświęcone na
rozwój, edukację i popularyzację systemów certyfikacji wielokryterialnej.
a. Realizacja procesu certyfikacji Zielony Dom dla inwestycji mieszkaniowej:
• jako główny prowadzący Audytor ZD, lub
• przez udział w pracach zespołu certyfikującego, potwierdzony przez głównego prowadzącego Audytora
ZD z wyszczególnieniem zakresu prac;
bądź
b. Aktywność obejmująca co najmniej 15 godzin zegarowych rocznie, poświęconych na rozwój, edukację oraz
popularyzację systemów certyfikacji wielokryterialnej:
•
•
•
•

udział w konferencjach podejmujących temat certyfikacji wielokryterialnej
udział w szkoleniach podejmujących temat certyfikacji wielokryterialnej
prowadzenie szkoleń na temat certyfikacji wielokryterialnej (raportowanie obejmuje czas przygotowania
- do 150 % czasu szkolenia - oraz faktyczny czas szkolenia)
prowadzenie prelekcji/udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji na temat certyfikacji
wielokryterialnej (raportowanie obejmuje przygotowanie - do 250 % czasu wystąpienia - oraz faktyczny
czas wystąpienia).

4. Utrzymanie uprawnień możliwe jest przy zachowaniu ciągłości opłaty oraz wywiązaniu się z obowiązku
pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej wyszczególnionej powyżej.
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