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CERTO REJESTR  –  nowy moduł do programu komputerowego CERTO 2015 , służący 

do automatycznego wprowadzania świadectw do Centralnego rejestru 

charakterystyki energetycznej budynków  

Dotychczas za świadectwo energetyczne budynku lub jego części zwykle służył wydruk 

sporządzony w jednym z programów komputerowych obliczających charakterystyki 

energetyczne (np. CERTO). Natomiast na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo charakterystyki 

energetycznej sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym 

prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. 

W praktyce oznacza to, że obliczenia wciąż sporządza się w jednym z w/w programów, jednakże 

uzyskany z niego wydruk nie stanowi w świetle nowego prawa świadectwa charakterystyki 

energetycznej. Wydruk ten należy „przepisać” do Centralnego rejestru charakterystyki 

energetycznej budynków (https://rejestrcheb.mib.gov.pl/), a następnie pobrać z niego plik PDF 

z oficjalnym świadectwem. 

Manualne wprowadzanie świadectw do rejestru jest zadaniem monotonnym i czasochłonnym – 

przepisanie jednego świadectwa zajmuje zwykle kilkadziesiąt minut, co szczególnie w przypadku 

budynków wielorodzinnych, z osobnymi świadectwami dla poszczególnych lokali, przekłada się 

na ogromny nakład pracy i stratę czasu. 

Dlatego też na prośbę użytkowników programu CERTO 2015 opracowaliśmy specjalny moduł 

CERTO REJESTR służący do automatycznego wprowadzania świadectw do rejestru. Moduł ten 

umożliwia wybór całego budynku oraz jego części, dla których świadectwa chcemy 

wyeksportować. Proces eksportowania świadectw jest automatyczny i trwa zaledwie kilka 

sekund per świadectwo. Później należy je jedynie zaimportować do Centralnego rejestru i 

uzupełnić o zdjęcia, powiaty i gminy, zweryfikować oraz zatwierdzić. 

Po darmowym okresie próbnym, tj. od 16.08.2015 r. włącznie, moduł CERTO REJESTR będzie 

dostępny dla wszystkich użytkowników programu CERTO 2015 za dodatkową opłatą. 

Szczegółowy cennik można znaleźć pod adresem: 

http://cieplej.pl/index_podglad.php5?dzial=2&kat=7&art=60&limit=0 

Zamówienia, realizowane przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska, prosimy kierować na 

adres e-mail: soft@ciepej.pl 

UWAGA: Moduł CERTO REJESTR współpracuje z wersją Centralnego rejestru z czerwca 2017 

r. (v.1.5.3). W przypadku rozwoju Rejestru autorzy będą starali się dostosowywać moduł do 

zaistniałych zmian, o ile będzie to technicznie możliwe. Jeśli jednak zmiany w Centralnym 

rejestrze uniemożliwią automatyczne przenoszenie danych, moduł przestanie działać. W takich 

okolicznościach autorzy zapewnią moduł zastępczy, umożliwiający jak najwygodniejsze ręczne 

przenoszenie danych z programu CERTO do Rejestru. 

  

https://rejestrcheb.mib.gov.pl/
http://cieplej.pl/index_podglad.php5?dzial=2&kat=7&art=60&limit=0
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Moduł CERTO REJESTR uruchamia się na ekranie z wynikami obliczeń (przycisk fx): 

 w celu wyeksportowania do Rejestru świadectwa budynku i/lub wybranych lokali (części 

budynku) – za pomocą dużego przycisku na zakładce Budynek: 

 

 w celu wyeksportowania do Rejestru świadectwa wybranego lokalu – po jego 

zaznaczeniu, za pomocą małego przycisku z literą R na zakładce Lokale: 
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Moduł CERTO REJESTR zawarty w programie CERTO 2015 v.1.3.2.0 (stan na dzień 18.06.2017) 

udostępnia dwie alternatywne metody uwierzytelniania: 

1) za pomocą serwera licencji CERTO 

2) za pomocą Centralnego rejestru 

Pierwsza metoda (nowa) wymaga podania jedynie adresu e-mail, służącego do logowania się w 

Centralnym rejestrze i NIE wymaga przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Jednakże za jej 

pomocą można uwierzytelniać się jedynie na jednym kluczu licencyjnym (w przypadku 

posiadania klucza sprzętowego USB nie stanowi to żadnego ograniczenia). 

Druga metoda (dotychczasowa) wymaga podania adresu e-mail oraz hasła, służących do 

logowania się w Centralnym rejestrze oraz przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji nie 

nowszej niż 46.0.1. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji pod adresem: 

http://www.cieplej.pl/imgturysta/file/programy/CERTO_REJESTR-

wymagania_dotyczace_przegladarki_internetowej_Firefox.pdf 

UWAGA: Zalecamy uwierzytelnianie za pomocą serwera CERTO, gdyż jest ono szybsze i nie 

wymaga instalowania konkretnej wersji przeglądarki Mozilla Firefox. 

Następnie dokonujemy wyboru budynku i lokali, których świadectwa chcemy wyeksportować. W 

przypadku lokali możemy skorzystać z dwóch przycisków służących do zaznaczania i 

odznaczania wszystkich części budynku naraz: 

 

W kolejnym kroku należy podać login (e-mail) i hasło (tylko w przypadku uwierzytelniania za 

pomocą Centralnego rejestru) do swojego konta w Centralnym rejestrze. Login ten jest 

zapamiętywany w ustawieniach modułu, natomiast hasło – w trosce o bezpieczeństwo – nie jest 

przez CERTO przechowywane. 

Dalej – w przypadku uwierzytelniania za pomocą Centralnego rejestru – należy wybrać szybkość 

eksportu z listy: duża (szybkie łącze internetowe i komputer) / średnia / mała (wolne łącze 

internetowe lub komputer). Zalecamy zacząć od średniej szybkości. Jeśli uwierzytelnianie 

kończy się sukcesem, to można spróbować dużej szybkości. W przeciwnym wypadku należy 

wybrać szybkość małą. 

http://www.cieplej.pl/imgturysta/file/programy/CERTO_REJESTR-wymagania_dotyczace_przegladarki_internetowej_Firefox.pdf
http://www.cieplej.pl/imgturysta/file/programy/CERTO_REJESTR-wymagania_dotyczace_przegladarki_internetowej_Firefox.pdf
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W ostatnim kroku należy uzupełnić dodatkowe dane adresowe budynku (tj. województwo, 

powiat i gminę) zgodnie z bazą z Rejestru i kliknąć jeden z przycisków: „Eksportuj do pliku XML 

– serwer CERTO” (zalecane) lub „Eksportuj do pliku XML – Firefox”. Przyciski te będą 

nieaktywne do momentu poprawnego uzupełnienia wszystkich w/w danych. 

W odpowiedzi moduł CERTO REJESTR dokona weryfikacji poprawności i kompletności danych i 

wyników obliczeń dla budynku i/lub wybranych lokali. W przypadku jakichkolwiek braków 

zostaniemy o nich poinformowaniu. Należy wtedy zamknąć moduł CERTO REJESTR i ekran z 

wynikami obliczeń, uzupełnić braki i wrócić do modułu w celu ponowienia eksportu. 

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu modułu po 15.08.2015 r. podejmie on próbę połączenia 

się z naszym serwerem w celu pobrania nabytej licencji. Licencje te są „imienne”, tzn. numerem 

rejestracyjnym jest adres e-mail służący do logowania się do Rejestru. Dzięki temu z modułu 

można korzystać na dowolnym komputerze z licencjonowanym programem CERTO 2015 

(dotyczy uwierzytelniania za pomocą Centralnego rejestru). 

Korzystanie z modułu CERTO REJESTR do 15.08.2015 r. włącznie jest bezpłatne dla wszystkich 

licencjonowanych użytkowników CERTO 2015. Także w tym okresie próbnym konieczne jest 

podanie poprawnego adresu e-mail w polu Login w ramce Uwierzytelnianie. 
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Po udanej weryfikacji poprawności i kompletności danych i wyników obliczeń oraz licencji na 

moduł należy kliknąć OK. 

Automatyczny proces eksportu rozpocznie się od uruchomienia przez moduł CERTO REJESTR 

przeglądarki Mozilla Firefox i próbie zalogowania się do Centralnego rejestru przy użyciu danych 

podanych w ramce Uwierzytelnianie (dotyczy uwierzytelniania za pomocą Centralnego rejestru). 

Następnie moduł podejmie próbę wyeksportowania – jedno po drugim – wybranych świadectw 

do osobnych plików XML. Postęp prac można śledzić na dwóch paskach postępu – górny dotyczy 

aktualnie wprowadzanego świadectwa, natomiast dolny – wszystkich świadectw wybranych do 

eksportu. 

Pomyślnie wyeksportowane świadectwa moduł odznacza na pomocą zielonych symboli : 

 

Po udanym eksporcie wszystkich świadectw moduł CERTO REJESTR przypomni nam folder, w 

którym zapisał pliki ze świadectwami: 
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Następnie, korzystając np. z położonego w prawym górnym rogu okna modułu przycisku z 

godłem, należy uruchomić w dowolnej przeglądarce internetowej Centralny rejestr i przejść do 

wykazu świadectw budynku lub jego części: 

 

 
 

utworzyć nowe świadectwo za pomocą przycisku z zielonym plusem: 
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i kliknąć przycisk – Zaimportuj świadectwo z pliku XML: 

 

 
 

Następnie klikamy przycisk Przeglądaj: 

 

 
 

i wchodzimy – np. poprzez skrót z lewej strony – do folderu Dokumenty, a następnie do CERTO 

2015 - wydruki: 
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Tu klikamy nagłówek kolumny Data modyfikacji w celu posortowania zawartości folderu i 

szybkiego odnalezienia ostatnio wyeksportowanych plików XML: 

 

 
 

Po wskazaniu pojedynczego pliku klikamy Otwórz i Importuj świadectwo. Udany import 

Centralny rejestr potwierdzi następującym komunikatem: 
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W takim przypadku należy je uzupełnić o zdjęcie budynku/lokalu, gminę i powiat, dokładnie 

zweryfikować i zatwierdzić. 

 

W przypadku komunikatu błędu o podobnej treści: 

 

 
 

należy otworzyć w Notatniku plik XML ze świadectwem, skrócić odpowiednią daną (w 

powyższym przypadku numer lokalu ma 34 znaki, a maksymalnie może mieć 10), zapisać i 

ponowić import do Rejestru. 

 


