


Do Parlamentu Europejskiego pod obrady wpłynęła z Komisji Europejskiej 30-sta wersja 

projektu dyrektywy. Podczas prac Parlamentu wniesiono ponad 100 poprawek.



Najistotniejszymi dla branży instalacyjnej zapisami w dyrektywie są:

-Artykuł 13 Procedury administracyjne, przepisy i kodeksy,

-Artykuł 14 Informowanie i szkolenie,

-Załącznik nr IV do dyrektywy Certyfikacja instalatorów,

-Załącznik nr VII do dyrektywy Rozliczenie energii z pomp cieplnych



Państwa członkowskie wyraźnie określają specyfikacje techniczne, 

które muszą zostać spełnione przez urządzenia i systemy 

wykorzystujące energię odnawialną w celu skorzystania               

z systemów wsparcia. W przypadku gdy istnieją normy 

europejskie, łącznie z oznakowaniem ekologicznym, etykietami 

energetycznymi i innymi systemami referencji technicznych 

ustanowionymi przez europejskie organy normalizacji, specyfikacje 

techniczne są określane na podstawie tych norm. Specyfikacje 

techniczne nie wyznaczają miejsca certyfikacji urządzeń

i systemów i nie powinny stanowić bariery dla funkcjonowania 

rynku wewnętrznego. 

Art. 13 ust. 2



Państwa członkowskie zalecają wszystkim podmiotom,               

a w szczególności lokalnym i regionalnym organom 
administracyjnym, by zapewniały instalację urządzeń i systemów 
wykorzystywania elektryczności, grzewczych i chłodzących,         
z odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń i systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podczas planowania, projektowania, 
budowy i remontów obszarów przemysłowych lub mieszkalnych.
Państwa członkowskie zachęcają w szczególności lokalne i regionalne 

organy administracyjne do uwzględniania w stosownych przypadkach 

systemów grzewczych i chłodzących wykorzystujących energie            

z odnawialnych źródeł energii w planowaniu infrastruktury 
miejskiej. 

Art. 13 ust. 3





Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., państwa członkowskie 

wprowadzają w swoich przepisach i kodeksach prawa budowlanego 

lub w inny sposób mający równoważny skutek, w stosownych 

przypadkach, wymóg wykorzystania w nowych budynkach i 
budynkach już istniejących poddawanych generalnemu 
remontowi minimalnego poziomu energii odnawialnych. Państwa 

członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego minimalnego poziomu 

między innymi przez wykorzystywanie w systemach lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia znacznego udziału energii z odnawialnych 

źródeł energii.  

Art. 13 ust. 4 akapit 3



Państwa członkowskie zapewniają, by od 1 stycznia 2012 r. nowe 

budynki publiczne i istniejące budynki publiczne poddawane 

generalnemu remontowi na szczeblu krajowym, regionalnym         

i lokalnym odgrywały rolę przykładów do naśladowania                

w kontekście niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie mogą

między innymi wypełnić ten wymóg, przestrzegając norm dotyczących 

domów o zerowym zużyciu energii lub zezwalając na wykorzystanie 

dachów budynków publicznych lub publiczno-prywatnych przez strony 

trzecie do instalacji urządzeń produkujących energię z odnawialnych 

źródeł.

Art. 13 ust. 5





W  ust. 6  artykułu 13 dyrektywy określono: 

poziom wymagań stawianych systemom i urządzeniom 

wykorzystującym odnawialne źródła energii, które w myśl dyrektywy 

będą promowane w krajach Unii Europejskiej.

-art. 13 ust. 6 akapit 2 – technologie biomasowe,

-art. 13 ust. 6 akapit 3 – pompy ciepła,

-art. 13 ust. 6 akapit 4 – energia ciepła słonecznego.



W przypadku biomasy państwa członkowskie promują technologie 

przekształcania osiągające skuteczność przekształcania energii wynoszącej 

co najmniej 85% w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych oraz 

co najmniej 70% w zastosowaniach przemysłowych.

Art. 13 ust. 6 akapit 3

W odniesieniu do pomp ciepła państwa członkowskie promują te 

spełniające minimalne wymagania dotyczące oznakowania 

ekologicznego ustanowione w decyzji Komisji 2007/742/WE z dnia 9 

listopada 2007r. określającej kryteria ekologiczne dotyczące 

przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła 

zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła.

Art. 13 ust. 6 akapit 2









Dyrektywa 2009/28/WE





W odniesieniu do energii ciepła słonecznego energii cieplnej 

państwa członkowskie promują certyfikowane urządzenia i systemy 

oparte na normach europejskich, jeżeli takie istnieją, w tym 

oznakowaniu ekologicznym, etykietach energetycznych i innych 

technicznych systemach odniesienia ustanowionych przez 

europejskie organy normalizacyjne.

Art. 13 ust. 6 akapit 4



Artykuł 14 Informowanie i szkolenia, zobowiązuje państwa 

członkowskie Unii do:

wprowadzenia od początku 2013 roku systemu certyfikacji 

instalatorów i uznania akredytowanych równoważnych systemów 

kwalifikowania instalatorów odnawialnych źródeł energii,

prowadzenia szerokiej akcji informacyjnej dla wszystkich 

zainteresowanych stron na temat korzyści, kosztów i wydajności 

energetycznej urządzeń i systemów wykorzystujących odnawialne 

źródła energii, a także o ośrodkach wsparcia na realizację takich 

przedsięwzięć.





Państwa członkowskie zapewniają by do dnia 31 grudnia 2012r. 

instalatorzy małych kotłów i pieców na biomasę, systemów 

fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego, płytkich 

systemów geotermalnych oraz pomp ciepła mieli dostęp do 

systemów certyfikacji lub równoważnych systemów 

kwalifikowania. Systemy te mogą w stosowanych przypadkach 

uwzględniać istniejące systemy i struktury i opierają się na kryteriach 

określonych w załączniku IV. Każde państwo członkowskie uznaje 

certyfikaty przyznane przez inne państwa członkowskie z tymi 

kryteriami. 

Art. 14 ust. 3





Państwa członkowskie udostępniają społeczeństwu informacje 
dotyczące systemów certyfikacji lub równoważnych systemów 
kwalifikowania, o których mowa w ust. 3. Państwa członkowskie mogą
również udostępnić wykaz instalatorów kwalifikowanych lub 
certyfikowanych zgodnie z przepisami o których mowa w ust. 3.

Państwa członkowskie zapewniają, by istniały wytyczne dla wszystkich 

odpowiednich zainteresowanych stron, w szczególności dla planistów i 

architektów, aby umożliwić im właściwe uwzględnienie optymalnego 

połączenia odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii i 

systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia podczas planowania, 

projektowania, budowy i remontu obszarów przemysłowych i 

mieszkalnych.

Art. 14 ust. 4

Art. 14 ust. 5



Zgodnie z artykułem 14 ust. 3   Dyrektywy

w Załączniku IV

zostały sformułowane kryteria jakim powinny odpowiadać

certyfikacja i równoważny system kwalifikowania instalatorów, 

instalujących i serwisujących odnawialne źródła energii.





Instalatorzy urządzeń wykorzystujących biomasę, pomp ciepła, płytkich 

systemów geotermalnych, urządzeń fotowoltaicznych i urządzeń

wykorzystujących ciepło słoneczne są certyfikowani w ramach 

akredytowanego programu szkoleń lub przez akredytowanego 

organizatora szkoleń.

Załącznik IV, pkt. 2



Akredytacji programu lub organizatora szkoleń dokonują państwa 
członkowskie lub wyznaczone przez nie organy administracji.   
Organ akredytujący zapewnia ciągłość i regionalny lub ogólnokrajowy 
zasięg programu szkoleń oferowanego przez organizatora szkoleń. 
Organizator szkoleń posiada odpowiednie urządzenia techniczne, 
aby przeprowadzić praktyczne szkolenie, w tym sprzęt laboratoryjny 
lub inne odpowiednie urządzenia potrzebne do zajęć praktycznych.
Oprócz podstawowych szkoleń ich organizator oferuje także krótsze 
szkolenia przypominające poszczególne tematy, w tym zagadnienia 
dotyczące nowych technologii, umożliwiające ciągłe dokształcanie 
pracowników w zakresie instalacji. Organizator szkoleń może 
być producentem urządzeń lub systemu, instytucją lub 
stowarzyszeniem.

Załącznik IV, pkt. 3



Szkolenie prowadzące do certyfikacji lub uznania kwalifikacji 

instalatora obejmuje zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.

Po zakończeniu szkolenia instalator musi posiadać umiejętności 

wymagane do instalacji właściwych urządzeń i systemów, tak, aby 

spełniały one wymogi klienta w zakresie ich eksploatacji i 

niezawodności, cechowały się solidną jakością rzemieślniczą oraz były 

zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i normami, w tym 

dotyczącymi oznakowania energetycznego i ekologicznego.

Załącznik IV, pkt. 4



W systemach certyfikacji lub równoważnych systemach kwalifikowania, o których 
mowa w art. 14 ust. 3, uwzględnia się następujące wytyczne:

a) akredytowane programy szkoleń należy proponować instalatorom z 
doświadczeniem, którzy przeszli lub przechodzą następujące rodzaje szkoleń:

(i) w przypadku instalatorów kotłów i pieców na biomasę: jako 
zasadniczy warunek szkolenie dla hydraulików, instalatorów urządzeń wodno-
kanalizacyjnych, inżynierów systemów grzewczych lub techników urządzeń
sanitarnych i grzewczych lub chłodzących;

(ii) w przypadku instalatorów pomp ciepła: jako zasadniczy warunek 
szkolenie dla hydraulików lub inżynierów chłodnictwa oraz podstawowe 
umiejętności w zakresie elektryki i hydrauliki (obcinanie rur, lutowanie połączeń
rurowych, klejenie połączeń rurowych, izolacja, uszczelnianie złączy, sprawdzanie 

przecieków i instalacja systemów grzewczych lub chłodzących);
(iii) w przypadku instalatorów urządzeń fotowoltaicznych i 

wykorzystujących ciepło słoneczne: jako zasadniczy warunek szkolenie dla 
hydraulików lub elektryków oraz umiejętności w zakresie hydrauliki, elektryki i 
dekarstwa, w tym wiedza w zakresie lutowania połączeń rurowych, klejenia połączeń
rurowych, uszczelniania złączy, sprawdzania przecieków, umiejętność łączenia kabli, 

znajomość podstawowych materiałów dachowych, obróbka blacharska i 
uszczelnianie; lub
(iv) program szkolenia zawodowego dający instalatorowi stosowane 

umiejętności odpowiadające trzyletniemu okresowi kształcenia w zakresie 
umiejętności, o których mowa w lit. a), b) lub c), w tym zajęcia teoretyczne i 
praktyczne.

Załącznik IV, pkt. 6, lit. a)



b) teoretyczna część szkolenia w zakresie instalacji kotłów i pieców na 

biomasę powinna obrazować rynkową sytuacje biomasy oraz obejmować

kwestie ekologiczne, paliwa z biomasy, logistykę, ochronę przeciwpożarową, 

odpowiednie dotacje, techniki spalania, systemy spalania, optymalne 

rozwiązania hydrauliczne, porównanie kosztów i zysków, jak również kwestie 

związane z projektowaniem, instalacją i konserwacją kotłów i pieców na 

biomasę. Szkolenie powinno zapewniać także odpowiednią wiedzę w zakresie 

europejskich norm technologicznych i norm dotyczących paliw z biomasy, 

takich jak granulat, oraz stosowanych przepisów prawa krajowego i 

wspólnotowego.

Załącznik IV, pkt. 6, lit. b)



c) część teoretyczna szkolenia dla instalatora pomp ciepła powinna 

obrazować sytuacje rynkową w zakresie pomp ciepła oraz obejmować zasoby 

geotermalne i temperatury gruntu w różnych regionach, identyfikacje gleby i 

skał pod względem określenia przewodności cieplnej, logistykę, regulacje 

dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych, możliwość zastosowania 

pomp ciepła w budynkach oraz określenie najkorzystniejszego układu pomp 

ciepła, a także wiedzę na temat wymogów technicznych takich pomp, 

bezpieczeństwa, filtracji powietrza, podłączeń do źródeł ciepła i rozmieszczenia 

systemu. Szkolenie powinno zapewniać także odpowiednią wiedzę w zakresie 

w zakresie europejskich norm dotyczących pomp ciepła oraz odpowiednich 

przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Instalator powinien wykazać się

następującymi kluczowymi umiejętnościami: 

Załącznik IV, pkt. 6, lit. c)





d) część teoretyczna szkolenia dla instalatora urządzeń fotowoltaicznych i 

urządzeń wykorzystujących ciepło słoneczne powinna obrazować sytuację

rynkową produktów wykorzystujących energię słoneczną oraz przedstawiać

porównania kosztów i rentowności, a także obejmować kwestie ekologiczne, 

elementy, charakterystykę i rozmiary systemów wykorzystujących energie 

słoneczną, wybór odpowiedniego systemu i elementów o odpowiednich 

wymiarach, określenie zapotrzebowania na energię ciepła, logistykę, ochronę

przeciwpożarową, odpowiednie dotacje, jak również kwestie związane z 

projektowaniem, instalacją i konserwacją instalacji fotowoltaicznych i instalacji 

wykorzystujących ciepło słoneczne. Szkolenie powinno zapewnić także 

odpowiednią wiedzę w zakresie wszelkiego rodzaju europejskich norm 

technologicznych i systemów certyfikacji, takich jak Solar Keymark, oraz 

odnośnych przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Instalator powinien 

wykazywać się następującymi kluczowymi umiejętnościami: 

Załącznik IV, pkt. 6, lit. d)





Ważność certyfikatu instalatora powinna być ograniczona 

w czasie, tak aby konieczna była przypominająca sesja 

szkoleniowa w celu jej przedłużenia.

Załącznik IV, pkt. 6, lit. 
e)



Dziękuję za uwagę

Tomasz Malowany 

Dyrektor Generalny 

Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej 

Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji


