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zentanta uczestników danego rynku.  
Dlatego, zanim Stowarzyszenie Producentów 
i Importerów Urządzeń Grzewczych jako or-
ganizacja branżowa, wystąpi z odpowiednim 
zapytaniem w tej sprawie do Komisji Europej-
skiej, chcielibyśmy poznać opinie na ten te-
mat Departamentu Energetyki Ministerstwa 
Gospodarki.  

Katalog pytań i zagadnień, które naszym 
zdaniem powinny być wyjaśnione przed wej-
ściem w życie zatwierdzonych przepisów 
obejmuje m.in.
1. W Rozporządzeniach Komisji (UE) Nr 811, 
812, 813, 814/2013, w sprawie wykonania dy-
rektywy ErP, podana jest każdorazowo „Pro-
cedura weryfikacji do celów nadzoru rynku”. 
Procedurę weryfikacji mają przeprowadzać  
„organy państw członkowskich”. Czy będzie  
w Polsce wydane odpowiednie rozporządze-
nie w tej sprawie? 
2. Pytania co do tej krajowej procedury: jakie 
„organy” w Polsce brałyby w tym udział?
Według jakich zasad, budżetu i przepisów 
realizowany byłby ew. program badań i na 
czyj wniosek odbywałyby się takie badania?  
Kto byłby jednostką kontrolną oraz jakie kon-
sekwencje są przewidywane jako wynik wy-
mienionych działań?
3. Wyjaśnienie interpretacji definicji „Pro-
ducenta” i „Wprowadzającego towar do 
obrotu”.
4. Jak wygląda możliwość sprzedaży kotłów 
gazowych z otwartą komorą spalania po 
25.09.2015. Jest to związane z sytuacją, że  
w Polsce  jest bardzo dużo zainstalowanych

Jak rozumieć zapisy w rozporządzeniach ErP i Ecoetykietowanie?  

Nowe regulacje prawne  
a zmiany dla branży grzewczej  
w obrocie towarów od 2015 r.

  opracowanie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

  We wrześniu 2015 r. zaczną obowiązywać 
wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustala-
nia wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią (tzw. dyrek-
tywa  ErP (Energy rated Products) dla urzą-
dzeń o mocy do 400 kW oraz Dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE  
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania 
poprzez etykietowanie oraz standardowe in-
formacje o produkcie, zużycia energii oraz  
innych zasobów przez produkty związane  
z energią (tzw. Ecoetykietowanie, ecolabel-
ling) – dla urządzeń do 70 kW oraz dla zbior-
ników o poj. do 500 l.

Rozpoczęta przez Stowarzyszenie Producen-
tów i Importerów Urządzeń Grzewczych ak-
cja informacyjna pokazała, że istnieją roz-
bieżności co do interpretacji przepisów, które 

mają obowiązywać od 26.09.2014 r. na ryn-
ku w Polsce, ale także w innych krajach UE. 
Podstawowymi pytaniami, jakie zadają so-
bie obecnie producenci oraz dystrybutorzy 
urządzeń grzewczych są m.in.: czy i na ja-
kich zasadach będzie można sprzedawać 
gazowe kotły konwencjonalne oraz jakie 
będą mechanizmy wdrażania ww. zasad  
u nas w kraju? 

Przygotowywany przez SPIUG katalog pytań 
wynika z naszych wewnętrznych konsultacji, 
także z partnerami – naszymi odpowiednika-
mi w innych krajach. 
Ponieważ nie znaleźliśmy jednoznacznych 
odpowiedzi na podane zagadnienia, a tak-
że spotkaliśmy się ze sprzecznymi interpre-
tacjami poszczególnych przepisów, SPIUG 
podjął się zadania wyjaśnienia tych wątpli-
wości przed wejściem cytowanych przepi-
sów w życie, aby wypracować wspólną dla 

wszystkich uczestników rynku instalacyjno-
-grzewczego w Polsce ich interpretację,  
w celu uniknięcia nieporozumień i negatyw-
nych zawirowań na rynku wynikających  
z różnego podejścia do wdrażanego pra-
wa europejskiego. Do współpracy w wyja-
śnieniu tych spraw zaprosiliśmy Ministerstwo 
Gospodarki. W dalszej kolejności, będziemy 
się zwracać do odpowiednich organów Unii 
Europejskiej. 
Wynika to z aktualnie obowiązujących pro-
cedur. Rola rządu polskiego skończyła się 
wraz z uchwaleniem odpowiednich rozpo-
rządzeń UE. Na obecnym etapie ewentualne 
zapytania do KE mogą być kierowane m.in 
przez stowarzyszenia branżowe, jako repre-

Informacja SPIUG w sprawie podejmowanych działań związanych z wchodzeniem w życie Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (tzw. dyrektywa ErP – Energy rated Products) 
oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie etykietowania. 
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konwencjonalnych kotłów gazowych, gdzie 
ich wymiana na kocioł kondensacyjny nie 
jest możliwa z przyczyn technicznych.  
Jakie byłyby zasady instalacji kotłów w ta-
kim wypadku i jak wyglądałyby procedury 
kontrolne i konsekwencje wynikające z ta-
kiej kontroli? 
5. Wyjaśnienie kwestii ofert z etykietami ener-
getycznymi, szczególnie w wypadku komple-
towanych tzw. „zestawów” urządzeń do in-
stalacji. 
6. Niejasne jest też, jakie kary grożą za niesto-
sowanie się do dyrektywy i kto będzie orga-
nem kontrolującym? 
Istnieje szereg interpretacji dotyczących od-
powiedzi na powyższe pytania, co nie jest 
korzystne z punktu widzenia uporządkowa-
nego funkcjonowania rynku instalacyjno-
-grzewczego.

Wymieniane regulacje wprowadzają bar-
dzo duże zmiany w obrocie towarów dla 
branży grzewczej. We wrześniu 2015 r. za-
czynie obowiązywać Rozporządzenie De-
legowane ErP nr 641/2009/UE, które do-
puszcza produkcję i wprowadzanie do 
obrotu na rynek europejski jedynie urzą-
dzeń grzewczych zawierających nisko-
energetyczne pompy obiegowe. W prakty-
ce oznacza to, że w większości obecnych 
dziś na rynku kotłów, grup pompowych itd. 
będą musiały być stosowane pompy obie-
gowe, spełniające warunki tej dyrektywy. 
To z kolei będzie skutkowało zastąpieniem 
aktualnych modeli poszczególnych urzą-
dzeń – nowszymi, podobnymi urządzenia-
mi – zmodyfikowanymi np. tylko o pompę. 
Będą to jednak formalnie inne produkty  
(z handlowego punktu widzenia: inny in-
deks/kod produktu). Według aktualnej wie-
dzy, w myśl tego przepisu od 1.08.2015 r. 

nie będzie można produkować, ale będzie 
można sprzedawać urządzenia niespełnia-
jące wymogów dot. pomp obiegowych, 
czyli nadal producenci i importerzy będą 
mogli teoretycznie kupować takie urządze-
nia oraz sprzedawać je na polskim rynku. 

Dyrektywa ErP dopuszcza od dnia 26 wrze-
śnia 2015 r. możliwość wprowadzania na ry-
nek UE wyłącznie urządzeń grzewczych, któ-
re spełniają określone normy efektywności 
energetycznej. W praktyce będzie to skut-
kowało dla poszczególnych grup produkto-
wych w następujący sposób: 

a. kotły gazowe – sprawność średniorocz-
na (liczona w określony sposób narzuco-
ny dyrektywą) > 86%. Takie warunki będą 
spełniać jedynie kotły kondensacyjne, toteż 
kotły konwencjonalne znikną praktycznie 
ze sprzedaży. Jedynym wyjątkiem będą ko-
tły z otwartą komorą spalania, które będą 
dopuszczone do sprzedaży jedynie  
z przeznaczeniem do modernizacji poje-
dynczych urządzeń w układzie wspólnego 
komina w budynkach wielorodzinnych. Jest 
to rozwiązanie jednak raczej mało popular-
ne w Polsce; 

b. podgrzewacze c.w.u. – sprawność śred-
nioroczna (liczona w określony sposób na-
rzucony dyrektywą) > 75%. Prawie wszyst-
kie urządzenia dostępne obecnie na polskim 
rynku spełniają te warunki; 

c. w grupie z kolei kolektorów słonecz-
nych, pomp ciepła, zasobników c.w.u. – 
trzeba sprawdzić efektywność energetycz-
ną. Praktycznie wszystkie obecne dzisiaj na 
rynku urządzenia z tych grup spełniają te 
warunki. 
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Immergas prezentuje swoją nową odsłonę

Od 50-ciu lat Immergas zapewnia ciepło w milionach domów dostarczając na 
rynek najnowocześniejsze rozwiązania grzewcze. Obchodzony w tym roku 
jubileusz firmy stał się przesłanką wielu zmian, a symbolem przełomowego 
momentu w naszej historii jest prezentowany nowy kocioł serii Victrix TT– 
pierwszy na rynku kocioł przystosowany do nowych wymagań energetycznych. 
Z dumą prezentujemy również nowe logo Immergas. Zmiany, jakim zostało 
poddane, odzwierciedlają najważniejsze wartości marki Immergas. Marki wysoko 
technologicznej, innowacyjnej i nowoczesnej. To wartości pielęgnowane przez 
Immergas od lat niezmiennie pozostające wyznacznikiem naszych działań.

Nowy kocioł kondensacyjny 
Victrix TT

• intuicyjna obsługa

• nowy wymiennik ciepła

• niskie opory hydrauliczne

• szeroki zakres modulacji

• elektronicznie sterowany 

zawór gazowy

THE SIGN OF THE FUTURE
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Wprowadzanie do obrotu –  
terminologia i jej interpretacja

Nieporozumienia budzi terminologia za-
warta w omawianych aktach prawnych  
i jej interpretacja. Co w praktyce ozna-
cza wprowadzenie do obrotu na rynek  
UE i jaki ma to wpływ sektor grzewczy? 

Wprowadzanie do obrotu towarów  
zakupionych…
…wewnątrz koncernu
„Wprowadzenie do obrotu” oznacza pierw-
szą transakcję na rynku, więc można by 
przypuszczać, że następuje ono np. w przy-
padku zakupów kotłów przez przedstawiciel-
stwo producenta w Polsce od spółki matki, 
a to oznaczałoby, że produkty niespełniają-
ce warunków dyrektywy, zakupione przed 
26.09.2015 przez tego importera, mogą być 
przez niego sprzedawane dalej „do wyczer-
pania zapasów”. 
UWAGA! Interpretacja KE jest zgoła inna,  
a mianowicie transakcje wewnątrz grupy, 
koncernu itd. nie są traktowane jako wpro-
wadzenie do obrotu. A zatem w takim przy-
padku następuje ono dopiero z momentem 
sprzedaży produktów przez danego impor-
tera na rynku. To oznacza, że taki importer 
będzie mógł sprzedawać „stare” urzą-
dzenia jedynie do dnia 25.09.2015, zaś od 
26.09.2015 – tylko urządzenia spełniające wy-
mogi dyrektywy, np. w przypadku kotłów – 
jedynie kondensacyjne z energooszczędną 
pompą. 

…poza firmą
W przypadku zakupu urządzeń pod wła-
sną marką spoza koncernu, czy jest to im-
port spoza UE, czy z terenu UE – ewidentnie 
wprowadzającym do obrotu jest „produ-

cent”, czyli w rozumieniu rozporządzeń EU – 
importer w Polsce. To sprowadza się do takiej 
samej sytuacji, jak w przypadku kotłów: „sta-
re” urządzenia importer będzie mógł sprze-
dawać jedynie do dnia 25.09.2015, zaś od 
26.09.2015 – tylko urządzenia spełniające wy-
mogi dyrektywy. 

Etykietowanie, czyli kto i co musi 
umieszczać na produktach

„Labeling directive” – etykietowanie na-
rzuca od dnia 26 września 2015 r. na „pro-
ducentów” obowiązek umieszczania na 
produktach oraz wszelkich materiałach 
handlowych, marketingowych itd. etykiet 
określających klasę energetyczną. 
Ideą tego przepisu jest umożliwienie klientowi 
końcowemu porównania urządzeń na pod-
stawie jednolitych, zrozumiałych i czytelnych 
dla niego parametrów. Polski producent czy 
importer – przedstawicielstwo producenta 
zza granicy w Polsce, z punktu widzenia UE 
(Dyrektywa ErP z 2009 r. nr 2009/125/EC) jest 
traktowany zarówno jako PRODUCENT, AUTO-
RYZOWANY PRZEDSTAWICIEL oraz IMPORTER. 
Definicje pojawiające się w dyrektywach: 
„producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która wytwarza produkty objęte ni-
niejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za 
ich zgodność z niniejszą dyrektywą, zamie-
rza wprowadzić je do obrotu lub użytkowania 
pod własną nazwą producenta lub znakiem 
towarowym lub do własnego użytku produ-
centa. W razie braku producenta zdefiniowa-
nego w pierwszym zdaniu niniejszego punk-
tu lub importera zdefiniowanego w pkt 8 za 
producenta uważana będzie każda osoba fi-
zyczna lub prawna, która wprowadza do ob-
rotu lub użytkowania produkty objęte niniej-
szą dyrektywą; 

„autoryzowany przedstawiciel” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną mającą 
miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspól-
nocie, która otrzymała pisemne upoważnie-
nie od producenta do wykonywania w jego 
imieniu wszelkich lub niektórych z jego zobo-
wiązań oraz formalności wynikających z ni-
niejszej dyrektywy; 
„importer” oznacza każdą osobę fizyczną 
lub prawną mającą miejsce zamieszkania 
lub siedzibę na terytorium Wspólnoty, która 
w ramach swojej działalności gospodarczej 
wprowadza do obrotu we Wspólnocie pro-
dukt pochodzący z państwa trzeciego; 
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2010/30/UE i rozporządzeniem 
uzupełniającym 811/2013 art. 4 materiały 
(urządzenia): 
- o mocy do 70 kW i pojemności do 500 li-
trów; 
- ogrzewacze pomieszczeń; 
- ogrzewacze wielofunkcyjne; 
- zestawy zawierające ogrzewacz pomiesz-
czeń, regulator temperatury i urządzenie sło-
neczne; 
- zestawy zawierające ogrzewacz wielofunk-
cyjny, regulator temperatury i urządzenie sło-
neczne; 
będą opatrzone na zewnątrz etykietą  
dostarczoną przez dostawców (widoczne 
dla klienta końcowego). 
Obowiązek dostarczania etykiet jest nałożo-
ny na dostawców na rynek europejski. 
Etykiety muszą być załączane do wszelkich 
materiałów o charakterze handlowym, tech-
niczno-handlowym, jak i marketingowym.  
To oznacza, że żadna oferta wychodząca od 
dostawcy, dystrybutora czy choćby instalatora 
do klienta końcowego, nie może być przeka-
zana, bez odpowiednio wykonanych etykiet. 
Dane, jakie mają się znaleźć na etykiecie 

są zawarte w certyfikacie WE, albo wylicza-
ne na podstawie certyfikatu WE dot. procesu 
produkcji, który jest wymagany, aby uzyskać 
certyfikat CE. 
Producent, importer, czy też dostawca 
będzie musiał mieć kopię dokumentu  
WE zakładu produkcyjnego!

Etykieta jest znormalizowana, ściśle określona 
i zawiera konkretnie wskazane informacje: 
„…a) każdy ogrzewacz pomieszczeń w punk-
cie sprzedaży był opatrzony na zewnątrz ety-
kietą dostarczoną przez dostawców zgodnie 
z art. 3 ust. 1, określoną w pkt 1 załącznika III, 
umieszczoną z przodu urządzenia w taki spo-
sób, aby była ona wyraźnie widoczna; 
b) wszelkie reklamy, które dotyczą określone-
go modelu ogrzewacza pomieszczeń i poda-
ją informacje związane z zużyciem energii lub 
ceną, zawierały wskazanie klasy sezonowej 
efektywności energetycznej ogrzewania po-
mieszczeń dla danego modelu w warunkach 
klimatu umiarkowanego”.
Takie same warunki zgodnie z rozporządze-
niem delegowanym 812/2013 dotyczą: pod-
grzewaczy wody, zasobników ciepłej wody 
użytkowej, zestawów zawierających pod-
grzewacz. 

A. Klasy urządzeń 

Klasy efektywności są 
jasno sprecyzowane i są 
odniesione do obliczanej, 
indywidualnie dla każdego 
urządzenia, sprawności 
średniorocznej, przykłady 
poniżej: Klasa sezonowej 
efektywności energetycznej 

Sezonowa 
efektywność 
energetyczna 
ogrzewania 
pomieszczeń  
η s w % 

A +++ η s ≥ 150 
A ++ 125 ≤ η s < 150 
….. …..
D 36 ≤ η s < 75 
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B. Etykiety 

Etykiety – w zależności od typu urządzenia, 
zawierają różne dane: 

a) urządzenia standardowe typu kocioł: 
Poza danymi producenta (dostawcy na ry-
nek EU) podajemy trzy podstawowe dane: 
- klasa efektywności wynikająca ze spraw-
ności,
- poziom hałasu,
- moc. 

b) Urządzenia wielofunkcyjne c.o. + c.w.u.
W przypadku tych urządzeń, niezależnie musi-
my podawać klasy dla c.o. i c.w.u., zatem po-
dajemy niejako dwie, niezależnie od tego, czy 
są identyczne czy nie. 

c) Urządzenia typu pompy ciepła,  
kolektory słoneczne. 
Tego typu urządzenia muszą dodatkowo za-
wierać informacje dot. różnych możliwości 
urządzenia typu: moc, sprawność, w różnych 
położeniach geograficznych. 

d) Zestawy 
Etykieta zestawów musi zawierać dane do-
tyczące efektywności energetycznej całe-
go zestawu oraz jasną informację cow skład 
takiego zestawu wchodzi np.: kocioł, regula-
tor pokojowy, zasobnik c.w.u., kolektory sło-
neczne itd. 
Podane zasady etykietowania nakładają na 
producenta/importera szereg obowiązków. 

C. Obowiązki producenta/importera 

Producent/importer musi dostarczyć: 
- etykietę z klasą energetyczną urządzenia 
(solo), 

- drugą etykietę – dla zestawu (etykieta wy-
pełniona tylko w części dot. danego urzą-
dzenia), 
- kartę zestawu – służącą do obliczenia 
efektywności energetycznej zestawu, któ-
ry ew. może zostać stworzony z wykorzysta-
niem danego urządzenia + innych (kolek-
tory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty). 
Firma, która tworzy i oferuje na rynku ZE-
STAW, ma obowiązek wypełnić etykietę ze-
stawu i kartę zestawu. Jeżeli producent ww. 
dokumentów nie dostarczy wraz z urządze-
niem, oznacza to, że nie dopuszcza możli-
wości konfigurowania zestawu z wykorzysta-
niem tego urządzenia. 

D. Obowiązek importera 

- Importer w myśl rozporządzenia UE jest trak-
towany jak producent, dlatego na nim ciąży 
obowiązek dostarczenia wszelakich etykiet. 
W przypadku sprzedawania gotowych zesta-
wów (min. 2 urządzenia, chociażby kocioł + 
termostat) oblicza i wypełnia etykietę i kartę 
zestawu. 
- Importer ma obowiązek dostarczania pod-
stawowych etykiet dla swoich dystrybuto-
rów, autoryzowanych punktów handlowych, 
instalatorów, autoryzowanych punktów 
sprzedaży, tak aby mogli oni (bo na nich 
też spoczywa ten obowiązek) sami tworzyć 
własne zestawy, ponieważ ich każda ofer-
ta sprzedaży musi być wyposażona w takie 
etykiety. 

W rozporządzeniach UE jest mowa o ka-
rach za niestosowanie się do ww. prze-
pisów. Każdy kraj członkowski ma wolną 
rękę w określeniu ich formy i wysokości. 
Nie mamy na obecnym etapie wiedzy, 
czy Polska określiła stosowne sankcje.  

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y
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http://niczuk.pl/
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