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O najpopularniejszych szkoleniach instalatorów pomp ciepła 
przeprowadzanych w ramach Europejskiego Systemu Szkoleń  
i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) a organizowanych 
przez PORT PC pisaliśmy już kilkukrotnie. Pełna informacja o bieżących 
szkoleniach (terminach, tematyce, kosztach…) jest dostępna na stronie 
organizatora pod linkiem: https://portpc.pl/szkolenia. Każdy jednak  
z producentów czy dystrybutorów pomp ciepła dla instalatorów 
pragnących montować czy serwisować ich urządzenia organizuje  
własny system szkoleń. Tu idea jest prosta: przeszkolenie specjalistów  
w urządzeniach danej marki i sprawdzenie ich wiedzy i umiejętności  
w realiach rynkowych. O propozycje szkoleniowe, wymagania  
i uprawnienia uzyskiwane po szkoleniach zapytaliśmy kilku producentów.

1. Czy każdy instalator może zostać instalatorem pomp ciepła?
2. Jaka wiedza/umiejętności są potrzebne do montażu i serwisu  

pomp ciepła i gdzie tę wiedzę można zdobyć? 
3. Czy koniecznie trzeba odbyć u was szkolenie? Czy honorujecie 

Państwo jako producent pomp ciepła zaświadczenie o odbyciu 
szkolenia/kursu zorganizowanego przez inny podmiot np. PORT PC?

4. wielu producentów zamieszcza na swoich stronach internetowych mapy 
lub dane, gdzie można znaleźć licencjonowanego i/lub certyfikowanego 
instalatora pomp ciepła. Jakie uprawnienia ma każdy z nich? 

5. Czy zdarzyło się Państwu odmówić wydania certyfikatu dla instalatora?

Jak producenci  
szkolą instalatorów 
pomp ciepła?

odpowiedzi udzielił: Marek SobieraJSki
kierownik koordynator sprzedaży oze, „Galmet sp. z o.o.” sp. k

1. Oczywiście, że TAK. Jeżeli chodzi o sam mon-
taż pompy ciepła w instalacji grzewczej , to naj-
częściej każdy instalator zna zasady takiego mon-
tażu i ma sporą wiedzę o tych źródłach ciepła. 
Pozostaje kwestia indywidualnych wymogów da-
nego producenta odnośnie montażu jego pomp 
ciepła, ale to już jest po naszej stronie, czyli fir-
my Galmet.

2. Tu warto rozgraniczyć specjalizację instalato-
rów pomp ciepła. w firmie Galmet instalatorzy 
zainteresowani montażem pomp ciepła naszej 
marki muszą posiadać odpowiednią wiedzę hy-
drauliczną. Serwis jednak wiąże się już z wymo-
giem posiadania posiadania nie tylko wiedzy, ale 
też uprawnień elektrycznych i f-gazowych. Mile 
widziane i bardzo pomocne jest także doświad-
czenie w pracy o tym charakterze.
Szkolenia w zakresie montażu są organizowane 
w fabryce i w terenie, po ukończeniu zaś szko-
lenia instalator otrzymuje certyfikat na montaż 
pomp ciepła Galmet.
w przypadku szkoleń dla serwisantów, te są or-
ganizowane w fabryce, oczywiście bezpłatnie. 
Instalator taki ma status licencjonowanego in-
stalatora pomp ciepła.

3. Odnośnie naszej polityki wydawania certyfi-
katów na montaż pomp ciepła, jest możliwość 
przyznania go na podstawie certyfikatu/za-
świadczenia o odbyciu szkolenia u innego pro-
ducenta lub certyfikatu wydanego przez PORT 
PC, oczywiście po weryfikacji instalatora, naj-
częściej na zasadzie spotkania i rozmowy kwa-
lifikacyjnej.

4. Status Instalatora certyfikowanego Galmet 
oznacza, że ma on uprawnienia do montażu 
pomp ciepła, a Instalatora licencjonowanego do 
montażu/serwisu/sprzedaży.

5. Tak. Były przypadki, że na szkoleniach po-
jawiały się osoby bez uprawnień, doświadcze-
nia i nawet wymaganej wiedzy. wprowadzili-
śmy więc wstępną ankietę weryfikującą i to… 
załatwiło sprawę.
Rynek sam także w pewien sposób weryfikuje 
predyspozycje i umiejętności instalatorów. Przy 
odbiorach i uruchomieniach następuje praktycz-
na weryfikacja wykonania instalacji – tu wła-
śnie zdarzyło się nam anulowanie certyfikatu 
za błędne wykonanie i niezastosowanie się do 
wytycznych. Były to jednak wyjątki na począt-
ku naszej przygody zawodowej z pompami cie-
pła. Obecnie staramy się wspólnie z grupą na-
szych instalatorów i serwisantów utrzymywać 
wysoki poziom w całkowitej obsłudze docelo-
wego klienta.

http://www.instalreporter.pl
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odpowiedzi udzielił: Marcin ponarSki
akademia Viessmann, Viessmann sp. z o.o.

1. Bardzo szybko rosnący popyt na pompy ciepła 
powoduje, że praktycznie każdego dnia na ryn-
ku pojawiają się nowe urządzenia, które z jednej 
strony są coraz bardziej skomplikowane w budo-
wie, a z drugiej strony coraz prostsze w monta-
żu. Jednak mimo starań producentów z pompa-
mi ciepła nie można postępować tak, jak to do 
tej pory robili mniej świadomi instalatorzy, czy-
li damy większą moc, silniejszą pompę obiego-
wą i „se poradzi...”. w przypadku nawet najprost-
szych w montażu pomp ciepła monoblokowych 
instalator musi być świadomy, co to są przepływy 
w instalacji i jaki wpływ mają one na poprawną 
pracę instalacji. Przeglądając tematy na forach 
internetowych czy na facebook-u, śmiem twier-
dzić, że 95% opisanych problemów wynika wła-
śnie z tego, że instalatorzy jedyne prawo hydrau-
liki jakie znają to te, że „woda nie głupia i drogę 
znajdzie”, zapominając o tym, że „woda jest le-
niwa i płynie zawsze tam, gdzie jej łatwiej, a nie, 
gdzie my chcemy”.

2 i 4. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ryn-
ku Viessmann proponuje instalatorom bogatą 
ofertę szkoleniową. Podzielona jest ona zarów-
no pod względem typów urządzeń, jak również 
i poziomu wiedzy czy zakresu prac wykonywa-
nych przez instalatora/serwisanta.
Każdy może wybrać interesujący go temat i za-
kres, a pracownicy firmy pomogą mu niezależnie 
od poziomu, z jakiego startuje. Do dyspozycji za-
interesowanych jest dedykowana strona www.
viessmann-szkolenia.pl, na której można zapo-
znać się z ofertą szkoleniową, a także znaleźć 
harmonogram szkoleń i dokonać rejestracji na 

nie. Pierwszym etapem są szkolenia z zakresu 
doboru i montażu pomp ciepła (z podziałem na 
pompy solankowe, splity czy też pompy mono-
blokowe). warunkiem uczestnictwa w szkoleniu 
jest posiadanie odpowiednich świadectw kwa-
lifikacji, a w przypadku pomp ciepła typu split 
dodatkowo uprawnień f-gaz. Po zakończonym 
szkoleniu instalator ma wiedzę z zakresu pro-
gramu produkcji i funkcjonalności urządzeń po-
zwalające mu przygotować kompleksową ofer-
tę i dokonać montażu urządzenia. 
Do dyspozycji instalatorów, już w terenie po-
zostają inżynierowie OZE, którzy służą pomo-
cą przy pierwszych montażach (od przygoto-
wania oferty aż po konsultacje przy montażu). 
współpracując z firmą monterską, mogą pod-
nosić jej poziom wiedzy, tak by mogła ona sa-
modzielnie dokonywać pierwszych uruchomień, 
a z czasem przejęć opiekę serwisową nad za-
montowanymi urządzeniami.
Viessmann uruchomił także kanał obsługi 
klienta – ViContakt. Każdy klient, wchodząc 
na naszą stronę główną www.viessmann.pl 
i wciskając ikonkę te-
lefonu, może zostawić 
kontakt do siebie. Nasi 
pracownicy oddzwonią, 
wypytają o szczegóły,  
a następnie przekażą za-
pytanie do firmy w okoli-
cy klienta, która przygo-
tuje kompleksową ofertę 
na sprzedaż, montaż  
i późniejszą opiekę ser-
wisową. 

1. Aby instalować pom-
py ciepła, należy posia-
dać wiedzę z zakresu pra-
widłowego doboru oraz 
montażu pomp ciepła. 
Instalator powinien rów-
nież posiadać certyfikat 
f-gaz, poświadczający 
uprawnienia do montażu 
pomp ciepła typu split. 
Jednym słowem, po od-

byciu odpowiednich szkoleń i nabyciu uprawnień 
każdy może zostać instalatorem pomp ciepła.

2. Przede wszystkim należy znać podstawy 
z zakresu hydrauliki i elektryki oraz posiadać 
uprawnienia (f-gaz i SEP). warto również poznać 
produkt, jego zalety i sposób montażu. Taką prak-
tyczną wiedzę można zdobyć na szkoleniach pro-
duktowo-technicznych organizowanych przez 
Immergas Polska. Na zakończenie uczestnicy 
otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia pro-
duktowego.
 
3. warto odbyć szkolenie bezpośrednio u pro-
ducenta, bo tam można zdobyć najwięcej infor-
macji o danym produkcie. Nasze szkolenie to po-
łączenie teorii z praktyką, tak więc udział w nich 
może przynieść dodatkową wiedzę i umiejętności.  
Immergas jednak nie wymaga odbycia szko-
lenia przed wykonaniem pierwszej instalacji 
z pompą ciepła. Natomiast samo uruchomienie 
pompy ciepła jest wykonywane przez firmy posia-
dające ważną umowę serwisową z Immergas i tyl-
ko takie pompy są objęte ochroną gwarancyjną.  

Serwisant sprawdza poprawność wykonania in-
stalacji. w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
błędów montażowych, serwis ma prawo do nie-
podpisania karty gwarancyjnej, a tym samym 
nie udzielenia gwarancji na urządzenie. Jest to 
zabezpieczenie urządzenia przez producenta 
przed awarią spowodowaną błędnym jej zamon-
towaniem. ważnym jest podkreślenie faktu, że to  
Immergas Polska jest gwarantem sprzeda-
nych i uruchomionych urządzeń.

4. Takie tytuły producenci najczęściej nadają in-
stalatorom, którzy odbyli odpowiednie szkolenia 
produktowe, wykonali określoną liczbę instala-
cji na produktach producenta. Tak również jest  
w przypadku Immergas. My posługujemy się ty-
tułem Partner OZE. warto zauważyć, że otrzyma-
nie tego tytułu to nie tylko obowiązki, ale również 
przywileje, jak specjalne promocje, dodatkowe 
bonusy, czy dostęp do informacji czy szkoleń. 

5. Immergas Polska stosuje podział klientów  
w zależności od profilu prowadzenia działalno-
ści oraz posiadanych uprawnień na instalato-
rów oraz serwisantów pomp ciepła. Istnieją 
firmy, które świadczą usługi zarówno z zakresu 
montażu, jak i serwisowania. Podstawą do uzy-
skania uprawnień do serwisowania pomp ciepła 
Immergas jest posiadanie przez firmę certyfika-
tu f-gazowego, uczestnictwo w szkoleniu ser-
wisowym oraz podpisanie umowy. Jeśli usługi 
świadczone przez serwis nie spełniają określo-
nych wymagań, Immergas ma prawo do rozwią-
zania takiej umowy, ale w praktyce zdarza się  
to dość rzadko. 

odpowiedzi udzielił: kaMil roSa
produkt menedżer oze, immergas polska sp. z o.o.

http://www.instalreporter.pl
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1. i 2. Każdy może zo-
stać Instalatorem pomp 
ciepła Vaillant … 
Vaillant udziela gwaran-
cji na pompę ciepła pod 
warunkiem zainstalowa-
nia jej przez Autoryzowa-
nego instalatora Vaillant  
i wykonania nieodpłat-
nego pierwszego urucho-
mienia przez Autoryzo-

wany Serwis Pomp Ciepła Vaillant. 
Każdy Instalator może uczestniczyć w szkoleniu 
autoryzowanym po wcześniejszym wykupie-
niu, na naszej stronie www.vaillant.pl konkret-
nych pakietów szkoleń (dostępne są szkolenia: 
„Pompy ciepła powietrzne” oraz „Pompy ciepła 
gruntowe”). Szkolenie dla jednej technologii trwa  
1 dzień. Uzupełnieniem szkoleń prowadzonych  
w Ośrodkach Szkoleniowych (warszawa, Poznań, 
Kraków) lub dwóch infomobilach (mobilnych wy-
staw, z działającymi układami pomp ciepła po-
wietrznych) są e-learningi (filmy instruktażowe  
z montażu) oraz webinaria. 
warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest po-
siadanie firmy instalacyjnej (lub zgłoszenie z fir-
my instalacyjnej) oraz aktualnych uprawnień 
elektrycznych, a w przypadku montażu pomp 
ciepła typu split – uprawnienia f-gaz personalne 
i firmowe lub podpisanie umowy na wykonanie 
linii f-gazowej pompy ciepła przez Autoryzowa-
ny Serwis Pomp Ciepła Vaillant. w określonych 
warunkach linia f-gazowa może być wykonana 
przez nasz autoryzowany serwis w ramach tzw. 
pierwszego nieodpłatnego uruchomienia. 

3. Odbycie szkolenia jest niezbędne do uzyska-
nie autoryzacji – zapisy na szkolenia znajdują się  
tutaj. Zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez inny 
podmiot (np. PORT PC) nie są wymagane, niemniej 
jednak są bardzo przydatne w przypadku chęci za-
jęcia się serwisem lub pierwszymi uruchomienia-
mi. Dla Autoryzowanych Instalatorów Pomp Cie-
pła, którzy będą chcieli dokonywać pierwszych 
uruchomień naszych urządzeń lub są zaintereso-
wani prowadzeniem serwisu pomp ciepła prowa-
dzimy osobne, nieodpłatne szkolenia oraz wyma-
gamy doświadczenia w montażu pomp ciepła. 

4. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy 
kontakt do:
- Instalatora Autoryzowanego Pomp Ciepła – 
uprawnienia do montażu pomp ciepła (wyma-
gania: ukończenie kursu, uprawnienia elektrycz-
ne ewentualnie f-gazowe);
- Serwisanta Autoryzowanego Pomp Ciepła – 
uprawnienia do montażu, ale również do pierw-
szego uruchomienia oraz napraw gwarancyjnych 
(wymagania: ukończenie kursu, uprawnienia elek-
tryczne, f-gazowe, praktyka w montażu/serwiso-
waniu pomp ciepła);
- Instalatora Systemowego marki Vaillant jest to 
specjalny certyfikat nadawany aktywnym firmom 
autoryzowanym, instalującym kotły kondensa-
cyjne, pompy ciepła i rekuperację. Program de-
dykowany wszystkim kategoriom autoryzacji, jak: 
Instalator Autoryzowany, Instalator Klub, Serwis 
Autoryzowany, Serwis Klub. 
Staramy się prowadzić systematyczne doszkole-
nia oraz warsztaty podnoszące kwalifikacje, czy 
nowe kursy e-learningowe.

odpowiedzi udzielił: Jerzy Grabek
koordynator szkoleń marki Vaillant, Vaillant saunier Duval sp. z o.o.

odpowiedzi udzielił: michał Gąsiorek
menedżer ds. pomp ciepła, hewalex sp. z o.o. sp.k.

1. w myśl zasady „dla chcącego nic trudnego” 
– tak. To, czy będzie to łatwiejszym, czy trud-
niejszym zadaniem będzie zależało od kwalifi-
kacji i umiejętności fachowca, a także od typu  
i konstrukcji pompy ciepła. Przykładowo montaż 
pompy ciepła powietrze/woda pod względem hy-
draulicznym nie powinien stanowić problemu dla 
instalatora tradycyjnych kotłowni. Trudniejszym 
zagadnieniem będzie prowadzenie prac w ukła-
dzie chłodniczym pomp ciepła typu split. To wy-
maga od instalatora kotłowni, nabycia nowych 
umiejętności, a także kwalifikacji zawodowych. 
Dla niektórych może to stanowić przeszkodę  
w „przebranżowieniu”. Nie będzie to problemem 
w przypadku pomp ciepła z hermetycznym ukła-
dem np. typu monoblok.

2. Pompa ciepła jest urządzeniem złożonym,  
a jej montaż łączy ze sobą m.in. wiedzę z zakresu 
elektryki, automatyki, hydrauliki i chłodnictwa. 
Nierzadko okazuje się, że czynności związane  
z montażem i serwisem pompy ciepła nie wyko-
nuje jedna osoba, a oddzielnie hydraulik, elek-
tryk, czy automatyk. 
Oczywiście można połączyć te umiejętności,  
co jest wskazane dla kompleksowej, sprawnej 
i wysokiej jakości realizacji inwestycji. wymaga 
to jednak uzyskania szeregu kwalifikacji zawo-
dowych. Należą do nich tzw. uprawnienia elek-
tryczne (SEP) czy chłodnicze (F-gaz np. dla prac 
przy pompach ciepła typu split). Dopełnienie zdo-
bytej wiedzy może zapewnić szkolenie EUCERT. 
Efektem jego ukończenia jest uzyskanie certyfi-
katu, który zaświadcza o zdobyciu wiedzy na po-
ziomie europejskim.

Hewalex prowadzi regularne szkolenia mon-
tażowe oraz serwisowe dotyczące oferowanych 
pomp ciepła. Nasze urządzenia może monto-
wać osoba posiadająca aktualne uprawnie-
nia elektryczne o mocy do 1 kV. Gwarancja na 
urządzenie zostanie zachowania, o ile mon-
taż zostanie zrealizowany zgodnie z wytycz-
nymi montażowymi zawartymi w dokumen-
tacji technicznej. 
Oczywiście honorujemy certyfikat EUCERT.  
Instalatorów, którzy ukończyli szkolenia w ośrod-
kach konkurencyjnych producentów, zachęca-
my mimo wszystko do odbycia szkolenia w He-
walex. Jest to okazja do zapoznania się cechami 
naszych urządzeń istotnymi podczas ich monta-
żu, uruchamiania i serwisowania.

4. Osoby polecane przez Hewalex przede wszyst-
kim ukończyły szkolenie montażowe, a niejedno-
krotnie również szkolenie serwisowe przeprowa-
dzane w siedzibie firmy. Dodatkowo instalatorzy 
wykonali wiele bezbłędnie działających instala-
cji, co przekłada się na pozytywną ocenę firmy 
na rynku lokalnym. 

5. Niestety tak. 
Firma instalacyjna niepo-
stępująca zgodnie z wy-
tycznymi, nawet mimo 
ukończonego szkolenia 
montażowego, może 
utracić ważność certy-
fikatów i nie będzie po-
lecana do dalszych reali- 
zacji.

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/profesjonalisci/szkolenia/zapisy-na-szkolenia
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NAGRODY:
POMPA CIEPŁA NIBE lub
SYSTEM FOTOWOLTAICZNY NIBE PV

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie www.szwedzkapromocja.pl/konkurs

WROCŁAW
13-15.04.2022

ŁÓDŹ
19-20.04.2022

BYDGOSZCZ
21-22.04.2022

POZNAŃ
25-27.04.2022

W kwietniu ruszamy w wyjątkową trasę NIBE ROADSHOW, podczas której zaprezentujemy nasze najnowsze urządzenia, 
opowiemy o nowych technologiach, a zespół najlepszych specjalistów z branży grzewczej poprowadzi specjalne 
prelekcje o systemach grzewczych i nie tylko. Spotkajmy się w jednym z czterech miast, które zaplanowaliśmy na naszej 
trasie. Sprawdź rozkład jazdy poniżej i zarejestruj się na wybrane wydarzenie.

NIBE ROADSHOW
Spotkajmy się na

KONKURS
40 LAT NIBE

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na www.szwedzkapromocja.pl/roadshow

Minęło 40 lat od wyprodukowania pierwszej pompy ciepła NIBE. Przez te wszystkie lata zbieraliśmy cenne 
doświadczenie i udoskonalaliśmy nasze produkty. Dzięki temu dziś NIBE cieszy się mianem lidera sprzedaży pomp 
ciepła nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jest to powód do świętowania!
Z tej okazji rozpędzamy się jeszcze bardziej, ruszamy w NIBE ROADSHOW i ogłaszamy…

03/2022

1. Każda osoba, która 
zajmuje się zawodowo 
wykonaniem instalacji 
grzewczych, może zostać 
instalatorem pomp cie-
pła. Branża pomp ciepła 
rozwija się bardzo dyna-
micznie, a to powoduje 
ciągłe potrzeby powięk-
szania bazy wykwalifiko-
wanych wykonawców. 

2. Do montażu urządzeń pracujących w oparciu 
o układ chłodniczy wymagane są odpowiednie 
uprawnienia. Podstawowe kwalifikacje to upraw-
nienia SEP. w zakresie tych uprawnień wymaga-
ne minimum to G1 – elektryczne, G2 – ciepłow-
nicze, a ostatnio także G3 – gazowe, gdyż coraz 
więcej pomp ciepła napełniane jest czynnikiem 
R290 (propan). Dodatkowo do montażu urządzeń 
chłodniczych wymagane są uprawnienia f-gazo-
we zgodnie z ustawą z 2015 r. Dodatkowo prowa-
dzone są szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE  
w zakresie pomp ciepła. Takie szkolenie można 
odbyć i zdać egzamin UDT lub Eucert w PORT PC. 

3. Do montażu pomp ciepła NIBE nie jest wymagane 
specjalne szkolenie, natomiast warto uczestniczyć 
w naszych szkoleniach, aby poznać szczegółowo 
urządzenia NIBE. Aktualny harmonogram szko-
leń dostępny na www.nibe.pl/wiedza/szkolenia.  
Na podstawowych szkoleniach technicznych 
każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się  
z naszymi rozwiązaniami technicznymi oraz może 
się przeszkolić z projektowania i planowania 

układów hydraulicznych do pomp NIBE. Drugi 
etap szkoleń to kursy zaawansowane II stopnia 
dla instalatorów, którzy ubiegają się o autoryza-
cję. Takie szkolenie jest obowiązkowe dla każ-
dego wykonawcy, który chciałby samodzielnie  
uruchamiać pompy ciepła NIBE i zagwaranto-
wać poprawną pracę pompy ciepła. 

4. Na stronie internetowej NIBE znajdują się tyl-
ko autoryzowani instalatorzy, którzy posiadają 
odpowiednie uprawnienia i dodatkowo przeszli 
szkolenia NIBE w zakresie instalacji i uruchamia-
nia pomp ciepła. Autoryzowany instalator ma 
uprawnienia do wystawienia protokołu pierw-
szego uruchomienia oraz wydania karty gwa-
rancyjnej na pompę ciepła. Tylko autoryzowany 
instalator może uruchomić pompę ciepła NIBE.

5. Aby otrzymać certyfikat należy przejść procedu-
rę zgodnie z wytycznymi NIBE. wymagania, jakie 
musi spełnić instalator do wydania certyfikatu, to:
- montaż minimum 3 pomp ciepła NIBE i urucho-
mienie przez serwis NIBE (w celu weryfikacji po-
prawności wykonania instalacji),
- odbycie szkolenia II stopnia i zaliczenie testu 
wiedzy,
- pozytywna opinia o wykonanych instalacjach 
wydana przez dział serwisu i menedżera pro-
duktu NIBE.
Po spełnieniu powyższych wymogów instalator 
może otrzymać certyfikat. 
Jeśli komuś nie udało się uzyskać certyfikatu za 
pierwszym razem, może wystąpić z wnioskiem 
ponownie po wprowadzeniu poprawek w wyko-
nanych do tej pory instalacjach. 
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