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1. STreSzCzeNie
Celem projektu BupS Poland jest opracowanie strategii podnoszenia 
kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii odna-
wialnych źródeł energii (Oze) i działań zwiększających efektywność 
energetyczną budynków tak, aby w  roku 2020 mogły być w  pełni 
zrealizowane cele pakietu klimatycznego i  Dyrektywy Parlamentu 
europejskiego i rady nr 2009/28/we w sprawie promowania stoso-
wania energii ze źródeł odnawialnych. 

aby było możliwe opracowanie strategii podnoszenia kwalifikacji 
pracowników budowlanych w  zakresie technologii Oze i  działań 
zwiększających efektywność energetyczną budynków należało prze-
prowadzić analizę stanu istniejącego w tym zakresie w Polsce. 

Niniejszy raport jest podsumowaniem analizy, która obejmowała:
 ! przegląd krajowych celów do roku 2020 w zakresie efektywności 

energetycznej, Oze i redukcji emisji CO2,
 ! przegląd ram prawnych dla działań z obszaru efektywności ener-

getycznej, Oze, budownictwa a także szkolnictwa zawodowego,
 ! stan prac nad Krajowymi ramami Kwalifikacji,
 ! analizę programów szkoleniowych pod kątem ich jakości oraz 

możliwości rozbudowania o moduły kluczowe dla realizacji po-
lityki energetyczno-klimatycznej,

 ! ocenę bieżących zasobów budowlanych oraz ich rozwój w per-
spektywie roku 2020,

 ! ocenę zasobów pracowniczych w budownictwie,
 ! ocenę kwalifikacji zawodowych kadry budowlanej,
 ! kwestię jakości w realizacji prac budowlanych/instalatorskich,

 ! identyfikację barier w  systemie podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników budowlanych w zakresie efektywności energetycznej 
i Oze.

wnioski z analizy:

System szkoleniowy dla branży budowlanej stanowi część systemu 
kształcenia zawodowego. zatem wszelkie strategie i  programy 
odnoszące się do kształcenia zawodowego obejmują również za-
wody związane z budownictwem. Poza ogólnym systemem szkoleń 
zawodowych w chwili obecnej nie istnieją odrębne wytyczne na po-
ziomie krajowym i regionalnym odnoszące się wyłącznie do zawodów 
budowlanych.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych jest uregulowane ustawą 
o systemie oświaty i odbywa się w drodze egzaminów zewnętrznych, 
przeprowadzanych przez Okręgowe Komisje egzaminacyjne, a także 
komisje kwalifikacyjne powoływane przez Urząd Dozoru Technicznego, 
Urząd regulacji energetyki, instytut Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego, instytut Transportu Samochodowego, instytut 
Spawalnictwa. istnieje możliwość potwierdzenia kwalifikacji za-
wodowych w    systemie czeladniczych i  mistrzowskich egzaminów 
przeprowadzanych przez komisje izb rzemieślniczych. 

w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej nie istnieje pod-
stawa umożliwiająca wyodrębnienie zawodu dotyczącego wyłącznie 
efektywności energetycznej. 
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w programach szkoleniowym zagadnienia związane z efektywnością 
energetyczną występują fragmentarycznie, są omawiane okazjonal-
nie i tylko w ograniczonym zakresie.

w  Polsce nie istnieje obecnie krajowy system prognozowania 
potrzeb szkoleniowych, w  związku z  tym, nie ma też na poziomie 
krajowym instrumentów prognozowania potrzeb w zakresie zawodów 
budowlanych, w szczególności związanych z efektywnością energe-
tyczną i Oze. 

w  odniesieniu do szkoleń z  zakresu odnawialnych źródeł energii 
i  efektywności energetycznej należy zaznaczyć, że w  chwili obec-
nej nie prowadzi się kursów dla pracowników kadry wykonawczej 
(z  angielskiego: blue collar workers) z  zakresu efektywności 
energetycznej. w  sposób sporadyczny organizowane są konferen-
cje i  seminaria poświęcone tematyce efektywności energetycznej 
w budynkach, w większości są to jednak wydarzenia skierowane do 
inżynierów projektujących tego typu rozwiązania bądź dla audytorów 
energetycznych. w  zakresie odnawialnych źródeł energii możemy 
już mówić o ofercie szkoleniowej dla pracowników wykonawczych, 
aczkolwiek szkolenia w  tym zakresie prowadzone są stosunkowo 
rzadko. Powstawianie programów tych szkoleń to zazwyczaj inicja-
tywa organizacji zrzeszających instalatorów i producentów urządzeń 
tego typu, bądź firm zajmujących się sprzedażą danej technologii, 
rzadziej przez firmy szkoleniowe. 

Szkolenia, które pozostają poza formalnym systemem szkoleń zawo-
dowych to kursy prowadzone przez firmy i instytucje niezarejestrowane, 
jako instytucje szkoleniowe. w związku z powyższym szkolenia te nie 
podlegają nadzorowi kuratora oświaty. Tematykę poszanowania energii 
uwzględniają programy niektórych szkoleń prowadzonych w  ramach 
promocyjnych działań firm oferujących materiały i urządzenia budow-
lane. zazwyczaj są to krótkie szkolenia, które można by wykorzystać 
jako moduł dydaktyczny do kursu zawodowego. 

Prognozuje się, że łączna ilość zatrudnionych w sektorze Oze insta-
latorów w 2020 roku powinna wynosić do ok. 21,7 tys. osób. aby ten 
cel zrealizować szacuje się, że zapotrzebowanie na kadrę wykładow-
ców wynosić będzie ok. 580 osób, różnych specjalności sektorów 
odnawialnych źródeł energii. 

w  latach 2014-2018 należy zapewnić szkolenia obejmujące tech-
nologie efektywności energetycznej dla ok. 20 tys. pracowników 
budowlanych rocznie. 

analiza stanu bieżącego wykazała braki informacji odnośnie 
potrzeb szkoleniowych, zapotrzebowania na kwalifikacje w gospo-
darce oraz powiązania procesów gospodarczych z pojawianiem się 

zapotrzebowania na nowe umiejętności i wiedzę. Gromadzone przez 
urzędy pracy informacje są szczątkowe i nie w pełni porównywalne, 
dodatkowo nie są w sposób sformalizowany przekazywane do sys-
temu edukacji. 

System monitorowania rynku pracy pod kątem potrzeb kwalifi-
kacyjnych jest niezbędnym narzędziem do tworzenia strategii 
rozwoju edukacji zawodowej, w tym związanej z Oze i efektywno-
ścią energetyczną. 

System monitorowania rynku pracy powinien koncentrować się na 
aktualizowaniu informacji dotyczących zapotrzebowania na instala-
torów poszczególnych typów instalacji Oze oraz prognozować zmiany 
w  zapotrzebowaniu na dany typ instalatorów Oze, w  zależności od 
dynamicznie zmieniających się przepisów prawa. w odniesieniu do 
efektywności energetycznej system monitorowania powinien kon-
centrować się na przekazywaniu do systemu kształcenia zawodowego 
informacji na temat kluczowych zmian w obszarze  technologii i ma-
teriałów budowlanych, a także instalacji odnawialnych źródeł energii 
tak, aby umożliwić szybkie korygowanie i uzupełnianie istniejących 
programów szkoleniowych. 

Pracodawcy inwestują w  podnoszenie kwalifikacji pracowników 
stałych poprzez szkolenia dające uprawnienia lub te uprawnienia 
odnawiające i  są zainteresowani poszerzaniem i  uzupełnianiem 
umiejętności a nie kształceniem od podstaw.

Jako najistotniejszy problem w zakresie barier w rozwoju systemów 
Oze i  technologii podnoszenia efektywności energetycznej uznano 
dotychczasowy brak adekwatnego systemu wsparcia inwestycyjnego 
i eksploatacyjnego dla potencjalnych odbiorców małoskalowych Oze 
i rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną. Ponadto, bar-
dzo niekorzystne jest bieżące spowolnienie na rynku budownictwa 
oraz wstrzymanie inwestycji w Oze do czasu wdrożenia przez Polskę 
dyrektywy 2009/28/we. Konieczne jest stworzenie systemu szkolenia 
na bazie istniejących szkół technicznych kształcących specjalistów 
budowlanych, instalatorskich, energetycznych i mechatronicznych. 
zakresy programowe w  wymienionych typach szkół powinny być 
w  pewnych obszarach tematycznych opracowywane wspólnie tak, 
aby szkolenie w innym zawodzie odbywało się w powiązaniu z pozo-
stałymi, a nie każdy niezależnie w oderwaniu od pozostałych szkół. 
Taki system nauczania pozwoliłby na to by fachowcy kształceni 
przez jedną szkołę byli uzupełnieniem dla pozostałych zawodów, 
co zagwarantowałoby w  naszym kraju rozwój profesjonalnej kadry 
instalatorów mikroinstalacji. Konieczne jest również przygotowanie 
szerszej akcji promocyjnej i  informacyjnej skierowanej do poten-
cjalnych kandydatów nauki zawodu w  zakresie instalacji urządzeń 
efektywnych energetycznie i Oze.
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2. wPrOwaDzeNie
Niniejsze opracowanie powstało w wyniku realizacji projektu BupS 
Poland stanowiącego część pierwszego filaru prestiżowej inicjatywy 
„Build up Skills”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach 
programu inteligentna energia – europa zarządzanego przez agencję 
wykonawczą ds. Konkurencyjności i innowacji (eaCi). 

w chwili obecnej pod szyldem „Build up Skills” realizowanych jest 
w Unii europejskiej 30 krajowych projektów adresujących te same 
palące pytania: Czy bieżąca kadra budowlana jest w stanie sprostać 
oczekiwaniom rynku wymuszonym realizacją ambitnych celów roku 
2020? Czy krajowe systemy szkolenia zawodowego nadążają za po-
stępem technologicznym w  budownictwie? Jakie działania podjąć 
dziś, aby w 2020 r. móc dumnie zaraportować wypełnienie krajowych 
zobowiązań polityki energetyczno-klimatycznej? 

wysoką rangę przedsięwzięcia odzwierciedla fakt, iż zostało ono ujęte 
w europejskim Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej 
(eeeaP), jako jedno z kluczowych działań dla realizacji celów Strategii 
europa 2020. Bezpośrednie uzasadnienie stanowią wyniki analiz sta-
tystycznych, które wskazują jednoznacznie, że realizacja polityki 
energetyczno-klimatycznej Unii europejskiej, zależy w dużej mierze 
od działań przeprowadzonych w obszarze budownictwa. Sektor ten 
będąc największym konsumentem energii i  emitentem CO2 w Ue, 
odpowiada za zużycie około 40% energii finalnej. Ogromne ocze-
kiwania odnośnie wkładu tego sektora w realizację celów Strategii 
europa 2020 stanowią nie lada wyzwanie zarówno w  kwestii do-
starczenia usług modernizacji budynków wysoko energochłonnych, 
jak i budowy obiektów o wysokim standardzie energooszczędności. 

Jak wskazały wyniki oceny oceny ex-ante inicjatywy Build up Skills 
kwalifikacje pracowników sektora budowlanego będą miały ogromny 
wpływ na możliwość wywiązania się przez Ue z celów Strategii europa 
2020. To one zadecydują o  rzeczywistym wykorzystaniu potencjału 
wynikającego z zastosowania dostępnych energooszczędnych mate-
riałów budowlanych i innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku. 

wyniki te dały impuls do powołania do życia przedsięwzięcia, któ-
rego celem jest uporządkowanie krajowych systemów kształcenia 
zawodowego. Jako, że rok 2020 jest już za rogiem, inicjatywa Build 
up Skills koncentruje się w pierwszej kolejności na części systemu 
związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników fi-
zycznych pracujących obecnie na budowach. analizą objęto szeroką 
grupę rzemieślników, instalatorów, monterów oraz wszelkich innych 
pracowników wykonujących prace budowlane. 

Na szczeblu krajowym inicjatywa realizowana jest przez konsor-
cjum pięciu partnerów: Krajową agencję Poszanowania energii 
S.a. (koordynatora), Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie 
energii i  Środowiska” (SaPe Polska), Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK), warmińsko-
Mazurski zakład Doskonalenia zawodowego w  Olsztynie (wMzDz) 
oraz instytut energetyki Odnawialnej (ieO). 

Już w trakcie tworzenia projektu jego koncepcję poparło ponad 30 
podmiotów działających w  obszarze efektywności energetycznej, 
odnawialnych źródeł energii, budownictwa oraz kształcenia i  do-
skonalenia zawodowego. Obecnie prace konsorcjum obserwuje 
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i wspiera nas ponad 100 organizacji pochodzących z  różnych śro-
dowisk reprezentujących: władze publiczne, wiodące instytucje 
w systemie ustawicznego kształcenia w sektorze budownictwa, izby 
handlowe, przedstawiciele przemysłu energooszczędnych budynków, 
urządzeń, instalatorów systemów odnawialnych źródeł energii, eks-
pertów zrównoważonego budownictwa a także instytucje finansowe. 
Organizacje te wspierają konsorcjum w pracach nad dokumentami 
kluczowymi – dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktyką. 

Kolejnym etapem działań realizowanych w ramach projektu będzie 
opracowanie wytycznych dla krajowego systemu podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych pracowników budowlanych w obszarze zagadnień 
związanych z efektywnością energetyczną i Oze. Prace te zakończą 
się wiosną 2013 opublikowaniem kolejnego raportu. 
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3. CeL raPOrTU i MeTODOLOGia PraCy
3.1. cel opracowania

Celem projektu BupS Poalnd jest opracowanie strategii podnoszenia 
kwalifikacji pracowników budowlanych w  zakresie technologii Oze 
i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków tak, 
aby w roku 2020 mogły być w pełni zrealizowane cele pakietu klima-
tycznego i Dyrektywy Parlamentu europejskiego i rady nr 2009/28/
we w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych. Celem niniejszego dokumentów była kompleksowa diagnoza 
punktu wyjściowego. 

Stąd też analiza objęła: 
 ! przegląd krajowych celów do roku 2020 w zakresie efektywności 

energetycznej, Oze i  redukcji emisji CO2, 
 ! przegląd ram prawnych dla działań z  obszaru efektywności 

energetycznej, budownictwa, odnawialnych źródeł energii 
a także szkolnictwa zawodowego,

 ! stan prac nad Krajowymi ramami Kwalifikacji,
 ! analizę programów szkoleniowych pod kątem ich jakości oraz 

możliwości rozbudowania o moduły kluczowe dla realizacji po-
lityki energetyczno-klimatycznej:

 ! ocenę bieżących zasobów budowlanych oraz ich rozwój w per-
spektywie roku 2020,

 ! ocenę zasobów pracowniczych w budownictwie,
 ! ocenę kwalifikacji zawodowych kardy budowlanej,
 ! problem jakości w realizacji prac budowlanych/instalatorskich,

 ! identyfikacja barier w  systemie podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników budowlanych w zakresie ee/Oze.

Celem pośrednim programu będzie powołanie Narodowej Platformy 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowla-
nego w obszarze wzrostu efektywności energetycznej i wykorzystania 
technologii Oze oraz uzyskanie poparcia dla inicjatywy BupS Poland 
przez administracje państwową. zadaniem Narodowej Platformy bę-
dzie opiniowanie dokumentów przygotowywanych w ramach projektu 
BupS Poland. 

Po zakończeniu projektu BupS Poland planuje się powołanie przy 
Ministrze Gospodarki rady do spraw podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników sektora budowlanego w  obszarze wzrostu efektywności 
energetycznej i wykorzystania technologii Oze. 

Grupą docelową systemu podnoszenia kwalifikacji są:
 ! pracownicy budowlani i rzemieślnicy,
 ! pracownicy nadzoru budowlanego,
 ! instalatorzy systemów Oze,
 ! specjaliści, konserwatorzy i inspektorzy,
 ! sprzedawcy hurtowi i detaliczni materiałów budowlanych.

Organizacjami dostarczającymi dane do opracowania raportu 
są: Krajowa agencja Poszanowania energii S.a., Ogólnokrajowe 
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Stowarzyszenie „Poszanowanie energii i  Środowiska”, Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i  Klimatyzacji, 
warmińsko-Mazurski zakład Doskonalenia zawodowego, eC BreC 
instytut energetyki Odnawialnej oraz organizacje partnerskie 
i  członkowie Platformy ds. podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracowników budowlanych. 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej 
i Klimatyzacji dane do opracowania niniejszego raportu status quo 
gromadziła poprzez wywiady z  firmami, ankiety, rozmowy w  czasie 
spotkań branżowych, w  tym z  innymi organizacjami działającymi 
w branży budowlanej a także korzystając z ogólnie dostępnych da-
nych statystycznych. 

Opracowanie dotyczące systemu edukacji w  Polsce oparte jest 
na istniejących przepisach prawa, w  szczególności na obowią-
zującej ustawie o  systemie oświaty a  także na rozporządzeniach 
Ministerstwa edukacji Narodowej. Planowane zmiany w  systemie 
opisano w  oparciu o  projekty rozporządzeń oraz rozporządzenia 
wchodzące w  życie po dacie niniejszego raportu. Kierunki rozwoju 
edukacji potwierdzane były również w  rozmowach z  pracownikami 
Ministerstwa edukacji Narodowej. 

Dane statystyczne dotyczące edukacji zaczerpnięto z  opracowań 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za lata 2010 i 2011, szczegó-
łowe informacje uzyskano również z instytucji pozarządowych, m.in. 
z zarządu Głównego zakładów Doskonalenia zawodowego, rejestru 
instytucji Szkoleniowych. 

Prace nad Krajowymi ramami Kwalifikacji zostały opisane na 
podstawie cząstkowych wyników projektu „Opracowanie założeń 
merytorycznych i  instytucjonalnych wdrażania Krajowych ram 
Kwalifikacji oraz Krajowego rejestru Kwalifikacji dla uczenia się 
przez całe życie”.

analiza zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe prowadzona 
była w oparciu o dyskusje panelowe w ramach spotkania platformy 
projektu BupS Polska oraz poprzez rozmowy z wybranymi przedsię-
biorstwami reprezentującymi różne branże w budownictwie.

Podstawą do oszacowania ilości osób do przeszkolenia były dane 
statystyczne dotyczące osób wykonujących prace w budownictwie. 
Po konsultacjach branżowych w ramach platformy ustalono średni 
rozmiar brygady roboczej na cztery osoby i  ustalono, że w  grupie 
powinna znajdować się jedna osoba posiadająca kwalifikacje od-
nośnie efektywności energetycznej i  Oze. aby osiągnąć cele roku 
2020, każda z  brygad wykonujących prace budowlane powinna 
do roku 2018 składać się z  conajmniej jednej osoby posiadającej 
wiedzę i  umiejętności w  tym zakresie. założono też, że szkolenia 
w  pełni pokrywające tematykę związana z  Oze i  ee rozpoczną się 
w roku 2014 (zakładając czas potrzebny na przygotowanie modułów 
szkoleniowych i  uzupełnienie istniejących programów kursowych). 
w szacunkach została również uwzględniona emigracja zarobkowa. 

ze względu na to, że dokument kluczowy dla energetyki odnawialnej 
w Polsce tj. ustawa o odnawialnych źródłach energii jest obecnie 
procedowana na szczeblu rządowym i  została jeszcze uchwalony 
przez Sejm, informacje o szkoleniach i certyfikacji instalatorów Oze 
pochodzą z: wspominanego projektu ustawy, uzasadnienia do pro-
jektu ustawy, oceny skutków regulacji, zgłoszonych formalnie uwag 
do projektu ustawy przez środowiska energetyki odnawialnej oraz 
publikowanych stanowisk tych organizacji (w szczególności związku 
Pracodawców Forum energetyki Odnawialnej zP FeO) w  sprawach 
związanych z  mikroinstalacjami Oze. Ponadto dokonano analizy 
Krajowego Planu Działań w  zakresie Odnawialnych Źródeł energii 
(KPD) pod kątem możliwości tworzenia miejsc pracy (zapotrze-
bowania na wykwalifikowanych instalatorów Oze) oraz analiz 
statystycznych w tym obszarze (bazowano na danych oryginalnych 
ieO oraz zestawieniach ieO zagregowanych w raportach statystycz-
nych projektu eurObserv’er (iee). 

3.2. metodologia pracy

Metodologia tworzenia niniejszego raportu została oparta o analizy 
licznych dokumentów, opracowań, rozmowy z ekspertami i wylicze-
nia własne członków konsorcjum. Dane o  lokalnych i  krajowych 
uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych zebrano w wyniku ba-
dania „desk research” obejmującego analizę danych pochodzących 
z publikacji GUS, publikacji prasowych, informacji zawartych na por-
talach branżowych oraz portalach ogólnie poświęconych gospodarce. 

w  niniejszym raporcie wykorzystano również materiały będące 
wynikiem realizacji projektów finansowanych ze środków Unii 
europejskiej dotyczących jakości robót w  budownictwie. Na 

szczególną uwagę zasługują wyniki kompleksowego badania obej-
mującego charakterystykę sytuacji na śląskim, wielkopolskim 
i  podkarpackim rynku budowlanym. Badanie zostało zrealizowane 
w 2011 roku i  obejmowało sektor budownictwa zarówno z punktu 
widzenia klienta indywidualnego, jak również przedstawicieli firm. 
raport uwzględnia również opinie ekspertów z  branży budowlanej. 
w  niniejszym raporcie wykorzystano także informacje pochodzące 
z opracowania pt. „efektywność wykorzystania energii” wydawanej 
przez Główny Urząd Statystyczny w serii „informacje i opracowania 
statystyczne”. w  publikacji tej przedstawione są globalne i  sek-
torowe wskaźniki efektywności energetycznej wraz z  ich analizą. 
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Źródłem danych dla omawianej publikacji GUS są dane pochodzące 
z badań statystycznych statystyki publicznej z  zakresu gospodarki 
paliwowo-energetycznej prowadzonych przez GUS we współpracy 
z Ministerstwem Gospodarki zgromadzone w bazie Odyssee.

Dane dotyczące rynku budowlanego pochodzą również z autorskich 
raportów „aSM” opracowanych przez Centrum Badań i analiz rynku 
Sp. z o.o. dotyczących monitoringu rynku budowlanego.

informacje na temat standardów energetycznych nowych budynków 
uzyskano z  raportu firmy Build Desk, poświęconego tej tematyce. 
Jednocześnie wykorzystano dane zawarte w  świadectwach cha-
rakterystyki energetycznej budynków oddawanych do użytkowania 
w latach 2009, 2010 oraz w pierwszej połowie roku 2011 zgromadzo-
nych w bazie danych Build Desk. 

w zakresie polityki sektora energetyki odnawialnej oraz efektywno-
ści energetycznej przeanalizowano miedzy innymi dokumenty:

 ! Polityka energetyczna Polski do roku 2030,
 ! Pierwszy Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności 

energetycznej,
 ! Ustawa o efektywności energetycznej,
 ! Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności 

energetycznej,
 ! Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
 ! Ustawa Prawo Budowlane,
 ! rozporządzenie Ministra infrastruktury z  dnia 6 listopada 

2008 roku w  sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku i  lokalu mieszkalnego lub części bu-
dynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charaktery-
styki energetycznej (Dz. U. nr 201 poz. 1240),

 ! rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (wT 2008)”,

 ! rozporządzenie Ministra infrastruktury z  dnia 17 marca 2009 
r. w  sprawie szczegółowego zakresu i  formy audytu ener-
getycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego,

 ! Krajowy Program reform eUrOPa 2020,
 ! Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i  Środowisko”. 

Perspektywa 2020Projekt ustawy o  odnawialnych źródłach 
energii (Oze), 22 grudnia 2011 r.,

 ! Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (Oze), 26 lipca 
2012 r.,

 ! Ocena Skutków regulacji do projektu ustawy Oze z  26 lipca 
2012 r.,

 ! Uzasadnienie do projektu ustawy Oze z 26 lipca 2012 r.,
 ! Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (Oze), wersja 

2.0.2 z 9 października 2012r.,
 ! Ocena Skutków regulacji do projektu ustawy Oze z 9 paździer-

nika 2012r.,
 ! Uzasadnienie do projektu ustawy Oze z 9 października 2012r.,
 ! Ustawa o  wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

i remontów.
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4. CHaraKTerySTyKa POLSKieGO 
SeKTOra BUDOwLaNeGO

4.1. Budownictwo

w  niniejszym raporcie posługuje się terminem budownictwa wg 
definicji Głównego Urzędu Statystycznego w  Polsce. Do produkcji 
budowlano-montażowej zalicza się następujące roboty:

 ! przygotowanie terenu pod budowę,

 ! wznoszenie kompletnych budynków i budowli,
 ! wykonywanie wszelkich instalacji budowlanych,
 ! wykonywanie robót budowlano-wykończeniowych.

4.2. seKtor Budownictwa w polsce

rozwój budownictwa w Polsce jest ściśle powiązany z rozwojem go-
spodarczym kraju. Sektor ten należy do najbardziej istotnych gałęzi 
gospodarki w naszym kraju. Udział budownictwa w PKB w średnio-
okresowej perspektywie waha się od 6% do 8% (w 2011 r ok. 7%). 
Była to, w skali kraju, najdynamiczniej rozwijająca się branża w 2011 
roku. Dynamika wzrostu tego sektora przekroczyła 11%. w 2011 r. 
wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, zatrudnia-
jących powyżej dziewięciu osób, wynosił 7,6%, a  wzrost średnich 
płac 4,6% wg. danych prof. Bolkowskiej. 

istotność branży budowlanej jest w istocie większa - jak wskazują 
oszacowania sto osób zatrudnionych bezpośrednio w budownictwie 
tworzy, co najmniej dwieście dodatkowych miejsc pracy, a także ini-
cjuje produkcję w innych sektorach.

Produkcja budowlano-montażowa jest najbardziej obiektyw-
nym wskaźnikiem opisującym kondycję na rynku budowlanym. 
Działalność ta, realizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa 
o liczbie pracujących powyżej 9 osób (dla tej grupy przedsiębiorstw 
figuruje cała statystyka budowlana), była w  2011 roku wyższa 
o 16,3% w stosunku do 2010 roku (wobec wzrostu o 3,5% w roku 
poprzednim). 

Produkcja budowlano-montażowa na jednego mieszkańca wynosiła 
w 2005 roku 2161 zł a w 2010 wyniosła już 4047 zł. w produkcji bu-
dowlano montażowej w 2010 roku dominowały roboty inwestycyjne 
(65,3%) przy 34,7% robót remontowych. 
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rys. 4.1 - produkcja budowlano montażowa zrealizowana na terenie polski w latach 2005-2010

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ml
d z

ł 

rok 

Produkcja budowlano montażowa zrealizowana na terenie 
Polski w latach 2005-2010 

Sprzedaż 

Produkcja 

Źródło: Branżowy program promocji budownictwa „Polskie budownictwo” raport aSM

Struktura (w  cenach bieżących) produkcji budowlano-montażowej 
wg rodzajów obiektów budowlanych ukazuje przewagę obiektów in-
żynierii lądowej i wodnej, których udział w strukturze wynosi 60,1% 
(wzrost o  0,7 pkt. proc.) wobec 39,9% budynków (ogółem miesz-
kalne i niemieszkalne). 

zgodnie z  wynikami prognoz wykonanych przez aSM, produkcja 
budowlano-montażowa w jednostkach budowlanych powyżej 9 pra-
cujących powinna wzrastać do 2020 roku w średniorocznym tempie 
około 5% (ceny stałe) i osiągnąć około 170 mld zł (ceny bieżące). 

warto podkreślić jednak, że produkcja budowlana jest bardziej wraż-
liwa na wahania koniunktury gospodarczej niż inne gałęzie produkcji. 
wynika to z faktu, że potencjalnym nabywcom w czasach spowolnie-
nia gospodarczego i złej koniunktury dużo łatwiej jest zrezygnować 
z  planowanych inwestycji budowlanych, niż ograniczać bieżącą 
działalność, zarówno produkcyjną, handlową jak i  konsumpcyjną. 
Badani przez GUS przedsiębiorcy od połowy 2011 roku, z miesiąca 
na miesiąc, coraz gorzej oceniali koniunkturę w  budownictwie. 
wskaźnik koniunktury, który osiągnął w  czerwcu wysoki poziom 
3,6%, w grudniu spadł do poziomu –22,7%. w czwartym kwartale 

2011 roku nawet duże przedsiębiorstwa, powyżej 250 pracowników, 
oceniały koniunkturę ujemnie. warto zwrócić uwagę, że na koniec 
2011 roku duże firmy oceniły koniunkturę relatywnie „najlepiej” 
(-10,3%). Trendy w ocenie koniunktury przez mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa są zgodne z  trendami ogólnego wskaźnika, czyli 
w drugiej połowie roku trendy te są malejące. 

w  całym 2011 roku trzy czynniki (ogólna sytuacja gospodarcza, 
sytuacja finansowa przedsiębiorstw, opóźnienia w płatności) wpły-
wające na klimat koniunktury, w ocenie badanych przedsiębiorców 
budowlanych, zanotowały jedynie ujemne wartości. Tylko dwa czyn-
niki (produkcja budowlano-montażowa na rynku krajowym, portfel 
zamówień na roboty budowlano-montażowe) odnotowały wartości 
dodatnie w okresie od maja do sierpnia 2011 roku. relatywnie „naj-
lepiej”, na koniec roku, przedstawiciele firm ocenili ogólną sytuację 
gospodarczą przedsiębiorstw (–13,3%) oraz opóźnienia płatności za 
wykonane roboty budowlano-montażowe (–20,3%). wśród badanych 
przez GUS najwięcej obaw budzi portfel na zamówienia budowlano-
-montażowe (–26,5%) oraz sama produkcja budowlano-montażowa 
na rynku krajowym (–24,2%). 
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4.3. eKsport polsKich usług Budowlanych

rys. 4.2 – struktura prac budowlanych realziowanych przez 
polskie firmy
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rys. 4.3 – wartość dostarczonych usług budowlanych zreali-
zowanych w innych krajach 2010 r.

Eksport Polskich 
usług budowlanych 

Niemcy 
32,0 mld 

euro 
Szwecja 
5,0 mld 

euro 

Finlandia 
4,4 mld 

euro 

Rosja 8,4 
mld euro 

Czechy 3,2 
mld euro 

Austria 2,8 
mld euro 

Źródło: Branżowy program promocji budownictwa - materiały konferencyjne aSM. 

rys. 4.4 - wartość prac budowlanych zrealizowanych przez polskie firmy poza granicami kraju [w mld zł]
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4.4. podmioty na rynKu Budowlanym

w zależności od wielkości inwestycji, w procesie budowlanym może 
brać udział od kilku do kilkunastu podmiotów. według przepisów 
prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są: 

 ! inwestor
 ! inspektor nadzoru inwestorskiego
 ! projektant architekt
 ! kierownik budowy, kierownik robót. 

w  rzeczywistości przemysł budowlany obejmuje kilkanaście grup 
podmiotów bezpośrednio z  nim związanych. To, ile z  nich jest za-
angażowanych w poszczególne inwestycje zależy w dużej mierze od 
jej wielkości. 

 ! rynek budowlany w Polsce tworzą następujące grupy podmiotów: 

 ! klienci (zamówienie, kupno)
 ! generalni wykonawcy (zarządzanie projektem)
 ! podwykonawcy usług budowlanych (wykonawstwo)
 ! producenci materiałów budowlanych, sprzętu, maszyn budow-

lanych (produkcja)
 ! dostawcy materiałów i sprzętu, w tym hurtownie (zaopatrzenie)
 ! inspektorzy nadzoru (kontrola)
 ! biura nieruchomości (sprzedaż)
 ! instytucje finansowe (finansowanie)
 ! biura projektowe i projektanci (projektowanie)
 ! geodeci (projektowanie)
 ! geolodzy (projektowanie)
 ! konserwatorzy zabytków (kontrola)
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 ! archeolodzy (projektowanie)
 ! rzeczoznawcy Państwowej Straży Pożarnej (kontrola)
 ! inspektorzy inspekcji pracy (kontrola)
 ! przedstawiciele wydziałów architektury (planowanie)

 ! przedstawiciele organów ochrony środowiska (planowanie)
 ! przedstawiciele wojewódzkiego lub powiatowego nadzoru bu-

dowlanego (kontrola).

4.5. trendy i prognoZy rynKowe

Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych 
klas wielkości jest zróżnicowana. większe przedsiębiorstwa pre-
zentują lepsze oceny koniunktury oraz obecnego i prognozowanego 
portfela zamówień niż jednostki mniejsze, a  szczególnie „mikro”. 
Czynnikiem mogącym spowolnić rozwój budownictwa w Polsce jest 
nieodpowiednia infrastruktura transportowa kraju, która przysparza 
przemysłowi poważnych problemów logistycznych. Negatywny wpływ 
na dynamiczny wzrost popytu budowlanego może mieć także spo-
wolnienie gospodarcze w Polsce, niska rentowność przedsiębiorstw, 
słabszy eksport, kryzys w  europie i  zatrzymanie planowanych 
realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. istotnym zagro-
żeniem dla rozwoju budownictwa jest niechęć sektora bankowego 
do kredytowania przedsiębiorstw, silnie ograniczająca nowe inwe-
stycje. Natomiast szansą dla przedsiębiorstw budowlanych mogą 
być wszelkie inwestycje finansowane ze środków publicznych i unij-
nych. Na tle innych krajów europy Środkowej i wschodniej sytuacja 

polskiego budownictwa była stosunkowo dobra. Jednakże jak 
głosi raport KPMG, CeeC research i Norstat Polska „Budownictwo 
w Polsce: pierwsza połowa 2012 roku” - sytuacja przedsiębiorstw 
budowlanych uległa w  2012 r. gwałtownym zmianom korygując 
optymistyczne jak dotąd prognozy. Przewiduje się, że spadek pro-
dukcji budowlanej odnotowany w 2012 r. wyniesie 6,8% i utrzyma się 
także w roku 2013, choć na nieco niższym poziomie (4,3%). 

Spadków spodziewa się aż 69% firm z branży. Pesymizm przedsię-
biorców bierze się przede wszystkim z malejącej liczby zamówień. 
Tylko 19% przedsiębiorców odnotowało zwiększenie liczby zleceń 
w  stosunku do roku ubiegłego, natomiast aż 37% ankietowanych 
odnotowało zmniejszenie liczby zamówień. wykorzystanie mocy 
produkcyjnych w  firmach budowlanych kształtuje się na poziomie 
66% (w pierwszym kwartale 2012), podczas gdy w zeszłym roku było 
wyższe o 5 punktów procentowych.

4.6. Bariery roZwoju Branży Budowlanej

respondenci badania przeprowadzonego przez KPMG jako główne 
bariery rozwoju branży budowlanej wskazywali silną konkurencję, 
biurokrację oraz wysokie koszty siły roboczej. w porównaniu z  ro-
kiem 2008 wzrosło znaczenie niedostatecznego popytu ze strony 
sektora publicznego oraz wysoki koszt materiałów budowlanych. 
Mniejsze znaczenie przypisano takim czynnikom jak warunki at-
mosferyczne czy niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. istniejący 
kryzys w europie postawił firmy budowlane w Polsce przed nowymi 
trudnościami. 

występujące ryzyka w branży: 

 ! ryzyka operacyjne – problemy z  prawidłową wyceną prowa-
dzonych prac, czy też niedotrzymanie terminów zawartych 
w kontraktach,

 ! ryzyka polityczne – szczególnie narażone na nie są duże firmy 
budowlane, które startują w  przetargach infrastrukturalnych. 
Opóźnienia z przeprowadzaniem tego typu przetargów negatyw-
nie wpływają na działalność,

 ! ryzyka nieefektywnych zakupów, związane z realizacją zleceń –
ma ono ogromny wpływ na rachunek zysków i strat,

 ! ryzyka cen surowców - głównie ceny stali,
 ! ryzyko utraty wykwalifikowanej kadry. Jest to zagrożenie, które 

ujawniło się wraz z wielka falą emigracji z naszego kraju. 

4.7. migracja pracowniKów

według oficjalnych danych statystycznych, około 2,4 mln Polaków 
mieszka za granicą. Liczba ta odnosi się do okresu, kiedy Polska 
została członkiem Unii europejskiej (2004). różne badania w  tej 
dziedzinie potwierdzają, że około 1 miliona osób zdecydowało się 
zostać na stałe za granicą a  pozostałe 1,4 mln osób to migranci 

ekonomiczni. Niektóre badania pokazują, że 15% migrantów eko-
nomicznych jest zatrudnionych w  sektorze budowlanym. Co roku 
emigracja zarobkowa związana z zatrudnieniem w sektorze budowla-
nym wynosi około 200 000 ludzi. 
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4.8. sZara strefa 

Ocena zjawiska pracy nierejestrowanej prowadzona jest w  Polsce 
przez Główny Urząd Statystyczny w formie modułu w ramach Badania 
aktywności ekonomicznej Ludności. Jak wynika z  badań przepro-
wadzonych w iV kwartale 2010 r. skala tego zjawiska w Polsce jest 
nadal znacząca. 4,6% ogólnej liczby pracujących pracuje na czarno, 
głównie w charakterze zatrudnienia tymczasowego i podlegającego 
zmianom sezonowym, z  nasileniem w  okresie lipiec – wrzesień. 
Dla 54% ogółu pracujących na czarno, praca nierejestrowana jest 

głównym zatrudnieniem. Dominują tu pracownicy z wykształceniem, 
co najwyżej zawodowym – 56,1%. 

Jak wynika z oszacowań prowadzonych dla roku 2010, usługi budow-
lane i instalacyjne oraz remonty i naprawy budowlano-instalacyjne 
są na drugim i  trzecim miejscu na liście rodzajów prac, wykony-
wanych w  szarej strefie (16,8% i  13,9%). wartość szarej strefy 
w budownictwie szacowana jest na 2,1% polskiego PKB. 
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5. KraJOwa POLiTyKa w zaKreSie 
eFeKTywNOŚCi eNerGeTyCzNeJ 
i  ODNawiaLNyCH ŹróDeŁ eNerGii 
w BUDOwNiCTwie

5.1. strategie i aKty prawne wspierające 
realiZację celów roKu 2020

5.1.1.polityka energetyczna polski do roku 2030

Obecnie dokumentem strategicznym w zakresie rozwoju energetyki 
państwa jest Polityka energetyczna Polski do 2030 r., uchwalona 
w 2009 r.

Główne cele polityki energetycznej, w  obszarze efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii istotne dla sektora bu-
downictwa to:

 ! Dążenie do utrzymania zero energetycznego wzrostu gospo-
darczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu 
zapotrzebowania na energię pierwotną,

 ! Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospo-
darki do poziomu Ue-15,

 ! wzrost  udziału   odnawialnych 
źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do po-
ziomu 15% w  2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika 
w latach następnych.

realizacja celów głównych nastąpi poprzez: 
 ! zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, po-

przez budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych,
 ! Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej 

wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w po-
równaniu do produkcji w 2006 r.,

Cele krajowe:
15% wzrost udziału odnawialnych źródeł energii 

w finalnym zużyciu energii w 2020 r. 

9% wzrost efektywności energetycznej w stosunku do 
średniego zużycia energii finalnej z lat 2001 – 

2005 (53 452 gwh)
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 ! zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i  dystry-
bucji, poprzez m.in. modernizację obecnych i  budowę nowych 
sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz roz-
wój generacji rozproszonej,

 ! wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii,
 ! zwiększenie relacji rocznego zapotrzebowania na energię elek-

tryczną do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie 
obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokoje-
nia popytu na energię elektryczną.

Przedstawione w w/w dokumencie działania na rzecz poprawy efek-
tywności energetycznej obejmują:

 ! Ustalanie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej,
 ! wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań 

służących realizacji narodowego celu wzrostu efektywności 
energetycznej,

 ! Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wspar-
cia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 Mw, oraz 
odpowiednią politykę gmin,

 ! Stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energe-
tycznej dla budynków oraz mieszkań przy wprowadzaniu ich do 
obrotu oraz wynajmu,

 ! Oznaczenie energochłonności urządzeń i  produktów zużywają-
cych energię oraz wprowadzenie minimalnych standardów dla 
produktów zużywających energię,

 ! zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli 
w oszczędnym gospodarowaniu energią,

 ! wsparcie inwestycji w  zakresie oszczędności energii przy za-
stosowaniu kredytów preferencyjnych oraz dotacji ze środków 
krajowych i  europejskich, w  tym w  ramach ustawy o  wspie-
raniu termomodernizacji i  remontów, Programu Operacyjnego 
infrastruktura i  Środowisko, regionalnych programów opera-
cyjnych, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej,

 ! wspieranie prac naukowo-badawczych w  zakresie nowych 
rozwiązań i  technologii zmniejszających zużycie energii, 
we wszystkich kierunkach jej przetwarzania oraz użytkowania,

 ! zastosowanie technik zarządzania popytem (Demand Side 
Management), stymulowane poprzez m.in. zróżnicowanie 
dobowych stawek opłat dystrybucyjnych oraz cen energii 
elektrycznej w  oparciu o  ceny referencyjne będące wynikiem 
wprowadzenia rynku dnia bieżącego oraz przekazanie sygnałów 
cenowych odbiorcom za pomocą zdalnej dwustronnej komuni-
kacji z licznikami elektronicznymi,

 ! Kampanie informacyjne i edukacyjne promujące racjonalne wy-
korzystanie energii.

Działania w obszarze Oze mające przełożenie na sektor budownictwa 
i wykorzystanie w nim instalacji Oze obejmują: 

 ! wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% udziału 
Oze w zużyciu energii finalnej w sposób zrównoważony, w po-
dziale na poszczególne rodzaje energii: energię elektryczną, 
ciepło i chłód oraz energię odnawialną w transporcie, 

 ! Utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, np. poprzez system świa-
dectw pochodzenia, 

 ! wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zachęcają-
cych do szerszego wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych 
źródeł energii, 

 ! Utrzymanie zasady zwolnienia z  akcyzy energii pochodzącej 
z Oze, 

 ! Bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek Oze i  sieci 
elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie z wy-
korzystaniem funduszy europejskich oraz środków funduszy 
ochrony środowiska, w  tym środków pochodzących z  opłaty 
zastępczej i z kar, 

 ! Stymulowanie rozwoju potencjału polskiego przemysłu, pro-
dukującego urządzenia dla energetyki odnawialnej, w tym przy 
wykorzystaniu funduszy europejskich. 

5.1.2.pierwszy Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej i ustawa o efektywności energetycznej

Dyrektywa 2006/32/we nałożyła na Polskę obowiązek podjęcia 
działań prowadzących do ograniczenia zużycia energii final-
nej przez odbiorców końcowych, w  kolejnych dziewięciu latach 
jej obowiązywania, począwszy od 1 stycznia 2008 r. wykonując 
zapis art. 14 ust. 2 Dyrektywy Ministerstwo Gospodarki opra-
cowało w  2007 roku pierwszy Krajowy Plan Działań dotyczący 
efektywności energetycznej. Dokument określił cel indykatywny 
osiągnięcia do 2016 roku większych o 9% oszczędności energii 
w relacji do średniego zużycia energii finalnej z lat 2001 – 2005 
(tj. o 53 452 Gwh). Określono również pośredni krajowy cel w za-
kresie oszczędności energii, przewidziany do osiągnięcia w 2010 

r., wynoszący 2% oszczędności energii, który stanowi ścieżkę 
dochodzenia do osiągnięcia celu przewidzianego na 2016 r., 
umożliwiając ocenę postępu w jego realizacji. Ponadto dokument 
przedstawił zarys środków oraz wynikających z nich działań reali-
zowanych, bądź planowanych do realizacji na szczeblu krajowym, 
służących do osiągnięcia krajowych celów indykatywnych w prze-
widywanym okresie.

Spośród trudności w  rozwoju środków poprawy efektywności 
energetycznej oraz realizacji pierwszego Krajowego Planu Działań 
dotyczącego efektywności energetycznej (2007) należy wymienić:
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 ! zbyt małe zainteresowanie środkami w  zakresie oszczędności 
energii ze strony przedsiębiorstw energetycznych,

 ! brak zachęt w postaci taryf faworyzujących użytkowników ra-
cjonalnie korzystających z energii,

 ! zbyt małe wsparcie dla działań zwiększających oszczędności 
energii podejmowanych przez społeczeństwo,

 ! bariery finansowe (np. brak określonego budżetu, ograniczone 
środki pomocowe),

 ! słaby efekt działań energooszczędnych podejmowanych przez 
gospodarstwa domowe,

 ! niewielka wiedza i niska świadomość użytkowników energii (np. 
brak znajomości źródeł pozyskiwania informacji na temat efek-
tywności energetycznej).

w  Polsce nie funkcjonowały dotychczas regulacje prawne, które 
zapewniłyby realizację programów i środków poprawy efektywności 
energetycznej niezbędnych dla uzyskania wymaganych oszczędno-
ści energii. Nie działały również wystarczająco silne mechanizmy 
rynkowe zachęcające do realizowania działań energooszczędnych. 
wprowadzenie przyjętej w  dniu 15 kwietnia 2011 roku, Ustawy 
o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), ma spowo-
dować rozwój mechanizmów stymulujących poprawę efektywności 
energetycznej. Ustawa wprowadza obowiązek pozyskania odpo-
wiedniej ilości świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych 
certyfikatów, przez przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające 
energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym 
przyłączonym do sieci na terytorium rzeczypospolitej Polskiej.

System będzie działać podobnie jak obowiązujące już zielone cer-
tyfikaty energii ze źródeł odnawialnych oraz czerwone certyfikaty 

energii elektrycznej wyprodukowanej w  kogeneracji. Świadectwa 
mogą otrzymać m.in. przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie 
energii dokonując inwestycji w nowoczesne technologie. Organem 
wydającym i  umarzającym świadectwa efektywności energetycz-
nej będzie Prezes Urzędu regulacji energetyki (Ure). wpływy 
z  opłat zastępczych i  kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obo-
wiązków uzyskania i  przedstawienia do umorzenia Prezesowi Ure 
świadectw efektywności energetycznej albo nieuiszczenie opłat 
zastępczych, a  także niedopełnienie innych obowiązków wynikają-
cych z  ustawy o  efektywności energetycznej gromadzone będą na 
rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej (NFOŚiGw). Będą one wykorzystywane jako źró-
dło finansowania programów wspierających poprawę efektywności 
energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji lub na wspieranie 
rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub przebudowy 
sieci służących przyłączaniu tych źródeł. Ustawa wprowadza zo-
bowiązanie dla sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli 
w kwestii oszczędności energii. Jednostki rządowe i  samorządowe 
zostały zobowiązane, aby realizując swoje zadania, stosowały co 
najmniej dwa środki poprawy efektywności energetycznej, z wykazu 
tych środków zawartego w ustawie. Ponadto ustawa określa zasady 
sporządzania audytu efektywności energetycznej.

Po przeprowadzeniu analizy istniejących programów i środków po-
prawy efektywności energetycznej oraz planowanych w  ramach 
polityk krajowych dokonano, na potrzeby drugiego Krajowego Planu 
Działań dotyczących efektywności energetycznej, wyboru działań 
priorytetowych i  wprowadzono dodatkowe, nowe środki na lata 
2011-2016, które umożliwią realizację krajowego celu w  zakresie 
oszczędnego gospodarowania energią.

5.1.3.drugi Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej

Drugi Krajowy Plan Działań (2KPD) dotyczący efektywności 
energetycznej (kwiecień 2012) został przygotowany w  związku 
z  obowiązkiem przekazywania Komisji europejskiej sprawozdań na 
podstawie dyrektywy 2006/32/we (Dz. Urz. L 114 z 27.04.2006, str. 
64) oraz dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budyn-
ków 2010/31/we (Dz. Urz. L 153 z 18.06.2010, str. 13). Dokument 
opracowano także na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), 
wdrażającej przepisy dyrektywy 2006/32/we.

2KPD zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej 
ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii oraz obliczenia 
dotyczące oszczędności energii uzyskanych w  okresie 2008-2009 
i oczekiwanych w 2016 roku zgodnie z wymaganiami ww. dyrektyw.

Dokument został opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, z za-
angażowaniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowej agencji 
Poszanowania energii S. a. 

Dokument zawiera w szczególności opis planowanych środków po-
prawy efektywności energetycznej określających działania mające 
na celu poprawę efektywności energetycznej w  poszczególnych 
sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu 
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na rok 2016, który 
ma być osiągnięty w ciągu dziewięciu lat począwszy od 2008 roku, 
zgodnie z art. 4 ww. dyrektywy.

w 2KPD dotyczącym efektywności energetycznej określono następu-
jące środki poprawy efektywności związane z sektorem budownictwa: 

1. Środki w sektorze mieszkalnictwa (gospodarstwa domowe)
a. Fundusz Termomodernizacji i remontów (kontynuacja).
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2. Środki w sektorze publicznym:
a. System zielonych inwestycji (Część 1) - zarządzanie ener-

gią w budynkach użyteczności publicznej (nowy).
b. System zielonych inwestycji (Część 5) - zarządzanie ener-

gią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów 
publicznych (nowy).

c. Program Operacyjny „Oszczędność energii i  promocja 
odnawialnych źródeł energii” dla wykorzystania środków 
finansowych w  ramach Mechanizmu Finansowego eOG 

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w  latach 
2012 – 2017 (nowy, w przygotowaniu).

d. Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko (POiiŚ) - 
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej (kontynuacja).

3. Środki horyzontalne:
a. System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych 

certyfikatów (nowy).Kampanie informacyjne, szkolenia 
i edukacja w zakresie poprawy efektywności energetycznej 
(kontynuacja).

5.1.4.Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

5 grudnia 2010 roku został przyjęty przez rząd „Krajowy plan dzia-
łań w  zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (KPD), w  którym 
dokonano podsumowania wiedzy w zakresie rozwoju Oze w naszym 
kraju (stan wiedzy i stan prawny na połowę 2010 roku). KPD okre-
śla krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
zużyte w  sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, 
sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. Dotychczas energetyka 
odnawialna w  Polsce rozwijała się w  ramach systemu wsparcia 
określonego w Prawie energetycznym (art. 9a) i była próbą wdroże-
nia w Polsce poprzedniej dyrektywy 77/2001/we o promocji energii 
(elektrycznej) ze źródeł odnawialnych. w  konsekwencji jej rozwój 
oparty został na wielkoskalowych inwestycjach w  instalacje do 
współspalania biomasy z węglem w elektrowniach cieplnych i nie 

był związany z  sektorem budownictwa mieszkaniowego (np. brak 
wsparcia dla instalacji prosumenckich). Dyrektywa 2009/28/we, 
określając cel udziału Oze w 2020 roku dla Polski (minimum 15% 
energii z Oze w zużyciu energii finalnej), po raz pierwszy wskazała na 
konieczność wsparcia generacji rozproszonej instalacji prosumenc-
kich i zintegrowanych z budynkami.?. elementy te, wraz ze „ścieżką” 
realizacji celu na 2020 roku, pojawiły się w  KPD. Między innymi 
zaproponowano standardy minimalnego udziału z Oze w bilansie zu-
życia energii w budynkach nowych i remontowanych, które wynoszą 
odpowiednio: 13% Oze do 2015r, 15% do 2020r (Tab. 5.1). w kon-
sekwencji przyjętego KPD w dniu 22 grudnia 2011 r. opublikowano 
projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (Oze) i poddano go 
konsultacjom społecznym i międzyresortowym. 

tab. 5.1 - szacunkowy udział energii ze źródeł odnawialnych w budownictwie (%) na podstawie Kpd

2010 2015 2020

Budynki mieszkalne 11% 14% 16%

Budynki publiczne 10% 13% 15%

Budynki handlowe i przemysłowe 9% 12% 14%

ogółem 10% 13% 15%
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5.2. regulacje i standardy w polsKim Budownictwie

w  Polsce podstawowe regulacje prawne dotyczące budownictwa 
rozsiane są po wielu ustawach i rozporządzeniach. Najważniejszym 
aktem jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007 (Dz. 
U. Nr. 191, poz. 1373) wraz z późniejszymi nowelizacjami. (Ostatnia 
Dz.U. z  2010 nr 243 poz. 1623). Ustawa Prawo Budowlane regu-
luje w  sposób ogólny proces budowlany. Szczegóły tego procesu 
określają rozporządzenia Ministra właściwego ds. budownictwa. 
z  punktu widzenia efektywności energetycznej oraz zastosowania 
Oze w budownictwie istotne są dwa następujące rozporządzenia:

 ! rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 
roku w  sprawie metodologii obliczania charakterystyki ener-
getycznej budynku i  lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 
energetycznej (Dz. U. nr 201 poz. 1240),

 ! rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (wT 2008). 

Pierwsze z tych rozporządzeń w sprawie metodologii obliczania cha-
rakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części 
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki ener-
getycznej zawiera: 

 ! sposób sporządzania świadectwa energetycznego dla budynku, 
lokalu mieszkalnego i części budynku stanowiącej samodzielną 
całość techniczno-użytkową,

 ! wzory świadectwa energetycznego dla budynku, lokalu miesz-
kalnego i  części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową,

 ! metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku, 
lokalu mieszkalnego i części budynku stanowiącej samodzielną 
całość techniczno-użytkową.

Jako istotne parametry na świadectwie charakterystyki energetycz-
nej budynku przyjęto:

 ! wartość charakterystyki energetycznej budynku wyrażającej 
wielkość nieodnawialnej energii pierwotnej niezbędnej do 

zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku odniesionej do 
powierzchni ogrzewanej mieszkania - wskaźnik eP [kwh/m2*a],

 ! obliczeniowe zapotrzebowanie na energię dla budynku zgod-
nego z warunkami technicznymi 2008 odniesione do m2,

 ! zapotrzebowanie na energię końcową odniesioną do m2.

w załączniku niniejszego rozporządzenia opisano dwie następujące 
metody sporządzania charakterystyki energetycznej budynków:

 ! dla budynków (lokali mieszkalnych) bez instalacji chłodzenia,
 ! dla budynków (lokali mieszkalnych) z instalacją chłodzenia.

 w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 
r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (wT 2008) zostały określone wymagania 
dotyczące ochrony cieplnej budynków. zostały one sformułowane na 
dwa równoważne, następujące sposoby:

 ! i sposób - przegrody zewnętrzne budynku oraz technika insta-
lacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz 
powierzchnia okien spełnia wymagania określone w załączniku 
do rozporządzenia, lub

 ! ii sposób - wartość wskaźnika eP [kwh/(m2rok)], określają-
cego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna 
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i  przygotowania 
ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od war-
tości granicznych, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku 
odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej 
niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacja pary wodnej, 
określonym w załącznika do rozporządzenia.

Umieszczenie w  wT 2008 dwóch rodzajów wymagań i  wstawienie 
słowa „lub” powoduje, że budynki mieszkalne mogą spełnić wy-
magania na dwa sposoby. Jednak z  punktu widzenia określania 
jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania 
zastosowanie mają tylko pierwsze wymagania, ponieważ wartość 
wskaźnika eP uwzględnia nie tylko ogrzewanie, ale i c.w.u. oraz jest 
mocno zależna od wybranego źródła ciepła. z tego względu nie da się 
na podstawie powyższego rozporządzenia określić w sposób jedno-
znaczny wymagań dotyczących zapotrzebowania na energię do celów 
ogrzewania. w Tab 5.2 zebrano wymagania określone i metodą. 
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tab. 5.2 - wymagana izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych, rodzaj systemu wentylacji, szczelność powietrzna zgodnie 
z warunkami technicznymi z 2008 roku.

opis przegrody wymagania wt 2008

Ściany zewnętrzne Umax = 0,30 w/m2K

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 
przejazdami

Umax = 0,25 w/m2K

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami 
podpodłogowymi, podłogi na gruncie

Umax = 0,45 w/m2K

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie 
przezroczyste nieotwieralne:
a) w i, ii i iii strefie klimatycznej
b) w iV i V strefie klimatycznej

a) Umax = 1,8 w/m2K
b) Umax = 1,7 w/m2K

Okna połaciowe Umax = 1,8 w/m2K

Drzwi zewnętrzne, garażowe Umax = 2,6 w/m2K

Mostki cieplne frsi = 0,72

rodzaj systemu wentylacji grawitacyjna lub mechaniczna w budynkach wysokich lub 
wysokościowych

Sprawność odzysku ciepła 50 % dla wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub 
klimatyzacji o wydajność ≥ 2000 m3/h

Szczelność powietrza n50 = 3,0 1/h – wentylacja grawitacyjna
n50 = 1,5 1/h – wentylacja mechaniczna

wymagania podane w wT 2008 nie podają maksymalnej wartości 
współczynnika liniowej straty ciepła Ψ [w/mK] dla mostków ciepl-
nych. Podają jedynie wymaganą wartość krytyczną współczynnika 
temperaturowego frsi dla przegród zewnętrznych i ich węzłów kon-
strukcyjnych w  pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co 
najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych. wartości ta powinna być 
określona według normy dotyczącej metody obliczania temperatury 

powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wil-
gotności powierzchni i  kondensacji międzywarstwowej. Przy czym 
wT 2008 dopuszczają przyjmowanie wymaganej wartości tego 
współczynnika równej 0,72, co oznacza w  praktyce dopuszczenie 
występowania znacznych mostków cieplnych o wartościach maksy-
malnych Ψe ≈ 0,70 w/mK.

5.3.  stan wdrożenia dyreKtyw Budowlanych

Polska ma obowiązek implementacji dyrektyw budowlanych ePBD. 
Przy wdrażaniu pierwszej dyrektywy o  charakterystyce energe-
tycznej budynków [ePBD] zmarnowano szansę wykorzystania 
procesu przeniesienia budownictwa na wyższy poziom jakościowy 
i technologiczny. Standard budownictwa w Polsce po 10 latach od 
opublikowania tej dyrektywy pod względem energetycznym ciągle 
odpowiada standardowi w  takich krajach jak Dania, Niemcy, czy 
austria sprzed kilkudziesięciu lat. Obecnie wznoszone nowe bu-
dynki nie spełniają żadnych europejskich standardów w dziedzinie 
efektywności energetycznej. interesy energetyki i  deweloperów są 
ciągle chronione kosztem ich klientów – użytkowników mieszkań 

i energii, którym brakuje podstawowej wiedzy pozwalającej na świa-
domy wybór mieszkania, czy budowę własnych domów z  niższymi 
kosztami utrzymania. realne staje się zagrożenie „drożyzny ener-
getycznej”, związanej z  koniecznością poniesienia w  najbliższych 
latach przez Polskę olbrzymich kosztów modernizacji energetycznej 
infrastruktury wytwórczej i przesyłowej. Koszty te, bez najmniejszych 
wątpliwości, zostaną w całości przełożone na konsumentów energii 
w postaci wzrostu taryf i opłat. Spowoduje to zubożenie społeczeń-
stwa i pogorszenie warunków socjalnych z uwagi na niedogrzewanie 
mieszkań, a tym samym pogłębi zjawisko ubóstwa energetycznego. 
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5.4. ocena stanu i sposoBu wdrażania dyreKtywy 2002/91/we Z 16 grudnia 2002 r 
w sprawie charaKterystyKi energetycZnej BudynKów (dyreKtywy epBd)

Podstawowym celem dyrektywy ePBD było wdrożenie realnych dzia-
łań, które miały na celu wykorzystanie dużego potencjału wzrostu 
efektywności energetycznej, jakim charakteryzowało się i  charak-
teryzuje nadal budownictwo w Ue. Jej celem jest również, a może 
nawet przede wszystkim, poprawa warunków i  komfortu użytko-
wania zasobów budowlanych (czyli poprawa warunków socjalnych 
użytkowników energii). Dodatkowo powyższe cele powinny być re-
alizowane przez państwa członkowskie z uwzględnieniem lokalnych 
warunków klimatycznych oraz kryteriów opłacalności ekonomicznej.

Dyrektywa przewidywała wdrożenie szeregu mechanizmów wzrostu 
efektywności energetycznej, stawiających problem w sposób kom-
pleksowy, takich jak:

 ! podniesienie wymagań w  zakresie ochrony cieplnej nowych 
budynków,

 ! ustanowienie wymagań w  zakresie standardu energetycznego 
dla budynków istniejących poddawanych większej (znaczącej) 
renowacji,

 ! opracowanie metodyki obliczeń zintegrowanej charakterystyki 
energetycznej budynków (na potrzeby sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej),

 ! wprowadzenie obowiązku sporządzenia świadectwa charaktery-
styki energetycznej (SChe) budynków i mieszkań,

 ! wprowadzenie obowiązku dokonywania okresowych przeglą-
dów instalacji i  systemów grzewczych oraz klimatyzacyjnych 
w budynkach,

 ! wdrożenie działań i programów wspierających wzrost efektyw-
ności energetycznej,

 ! wdrażanie programów promocyjnych i informacyjnych w zakre-
sie wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie.

Dyrektywę wdrożono w  Polsce z  trzyletnim opóźnieniem, wybiera-
jąc drogę poprzez nowelizację ustawy Prawo budowlane - z dnia 19 
września 2007 (Dz. U. Nr. 191, poz. 1373) oraz kolejną nowelizację 
- z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U. Nr 161, poz. 1279) wprowadzającą 
niezbędne poprawki i uzupełnienia. Sposób i zakres wdrożenia dy-
rektywy w Polsce jest z formalnego punktu widzenia w dużej mierze 
zgodny z  jej duchem i  postanowieniami. Niestety przyjęte zapisy 
zostały bardzo słabo wdrożone w  praktyce. Tab 5.3 przedstawia 
zestawienie obowiązków, których wykonywanie wymusza znoweli-
zowana ustawa oraz sposób implementacji tych zapisów w prawie 
polskim.

tab. 5.3 – Zestawienie obowiązków wynikających z dyrektywy budynkowej wraz z ocenę stopnia wdrożenia

obowiązek: wdrożenie:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli kotłów i syste-
mów klimatyzacji.

wdrożenie czysto formalne. Nie wyszło poza fazę intencjonalnych zapisów ustawowych, 
w związku z czym obowiązki te nie są w ogóle realizowane w praktyce. wynika to 
z dwóch istotnych braków:
1)  Niedopełnienie obowiązku wykonania przeglądu nie wiąże się z żadnymi sankcjami 

administracyjnymi;
2)  Nigdy nie podjęto prac nad opracowaniem przepisów wykonawczych dotyczących 

procedury i wymagań, ani zakresu i formy przeglądów kotłów, instalacji grzewczych 
i klimatyzacyjnych.

2. Przeprowadzenie co najmniej jednorazowej kontroli 
instalacji ogrzewczych, w których pracują kotły starsze 
niż 15-letnie.

3. Przeprowadzanie inspekcji instalacji chłodniczych 
i klimatyzacyjnych o mocy chłodniczej powyżej 12 kw.
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obowiązek: wdrożenie:

4. wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej 
w określonych rodzajach budynków nowo wznoszonych, 
modernizowanych, w przeznaczonych do sprzedaży lub 
wynajmu budynkach i lokalach mieszkalnych.

w sposób skuteczny obowiązek został wprowadzony wyłącznie w odniesieniu do 
budynków nowych, przekazywanych do użytkowania. wynika to z faktu, że świadectwo 
jest jednym z dokumentów koniecznych do przedstawienia w ramach tej procedury.
w odniesieniu do pozostałych przypadków (remonty, zbycie oraz wynajem budynków, 
mieszkań i lokali usługowych, etc.) obowiązku wykonania świadectwa nie ma, bądź 
występuje on jedynie w odpowiedzi na wyraźne żądanie najemcy lokalu. w praktyce 
więc świadectwa charakterystyki energetycznej (oprócz budynków nowych) wykony-
wane są w pewnej (nie znanej dokładnie) ilości w centrach handlowych i usługowych na 
życzenie najemców lokali. Nie ma informacji, aby szerzej było ono wykonywane w przy 
zbywaniu i wynajmowaniu mieszkań w budynkach mieszkalnych.
Należy zaznaczyć, że w Polsce przyjęto niespotykaną w skali Ue zasadę, że świa-
dectwo charakterystyki energetycznej dla budynku może zostać sporządzone przez 
uczestników procesu budowlanego związanego z jego budową, czyli np. developera, 
projektanta, inspektora nadzoru.
Przy obecnym kształcie funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej budynków 
coraz trudniej będzie przywrócić jej pierwotnie zakładaną rolę z uwagi na utrwalającą 
się niechęć społeczną i postrzeganie certyfikacji jako kolejnego, nie przynoszącego 
żadnych korzyści, obowiązku administracyjnego.

5.
Nowelizacja wymagań w zakresie ochrony cieplnej 
budynków, których celem było zgodnie z duchem 
Dyrektywy:

- Dokonanie rewizji (intencjonalnie – zaostrzenia) 
wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków 
nowych i poddawanych gruntownym modernizacjom 
(wprowadzone nowelizacją rozporządzenia Ministra 
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie - tekst jedn.: Dz.U. 2002 Nr 
75 poz. 690 z późn. zm.).

znowelizowane i wprowadzone w Polsce wymagania w zakresie ochrony cieplnej dla 
budynków również nie wypełniły intencji Dyrektywy. z pewnością nie wprowadziły, 
niezbędnej z uwagi na zaległości w przypadku Polski, tzw. „nowej jakości” do projekto-
wania budynków nowych i remontów budynków istniejących.
Obecnie wznoszone budynki tuż po oddaniu do użytkowania nie spełniają żadnych 
europejskich standardów w dziedzinie efektywności energetycznej. analizy pokazują, 
że przy zmianie podejścia i oparciu procesu projektowania budynków na analizie 
całkowitych kosztów budowy oraz cyklu użytkowania i eksploatacji, poszerzonej 
o uwzględnienie zewnętrznych kosztów środowiskowych, przy cenach energii i nośni-
ków obowiązujących na ok. 80% obszaru Polski, już obecnie opłacałoby się w Polsce 
stosować wymagania na co najmniej takim samym poziomie jak w austrii, Niemczech, 
czy Danii (czyli na poziomie ok. 3 – krotnie niższym niż w Polsce), a statystyczny nowy, 
oddawany do użytkowania budynek do celów ogrzewania mógłby potrzebować nie 
więcej niż 40, zamiast 120 kwh/(m2 rok).
wykonuje się również analizy, które pokazują tak proste mechanizmy i zjawiska, jak np. 
łatwiejsza spłata większego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup mieszka-
nia o wyższym standardzie energetycznym (z uwagi na relatywnie mniejsze obciążenia 
kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu z zakupem mieszkania standardowego).
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obowiązek: wdrożenie:

- Opracowanie i wprowadzenia do obiegu prawnego 
zestandaryzowanej metodyki obliczeń zintegrowanej 
charakterystyki energetycznej budynków (wprowa-
dzonej rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 
06.11.2008 w sprawie metodologii obliczania charakte-
rystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania 
i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 
- Dz.U. Nr 201, poz. 1240).

Obecnie nie ma sprzeciwów, co do tego, że metodyka obliczania świadectw charaktery-
styki energetycznej budynku wymaga nowelizacji.

- wprowadzenie obowiązku sporządzania projektowej 
charakterystyki energetycznej budynków oraz rozpa-
trzenia możliwości zastosowania odnawialnych źródeł 
energii i skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, 
i ciepła w budynkach na etapie ich projektowania 
(wprowadzonego nowelizacją rozporządzenia Ministra 
infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 
Dz.U. Nr 201, poz. 1239).

rozporządzenie to jest jednym z bardziej istotnych dokumentów związanych z wdro-
żeniem dyrektywy i certyfikacji energetycznej budynków. Niestety, wymaganie to 
traktowane jest niepoważnie, a analizy zamieszczane w tym zakresie w projektach 
sprowadzają się najczęściej do kilku zdawkowych informacji o braku opłacalności 
ekonomicznej zastosowania takich rozwiązań.

Dyrektywa wymagała również wdrożenia działań z  zakresu pro-
mocji efektywności energetycznej w  budynkach oraz tworzenia 
administracyjnych i  ekonomicznych mechanizmów wspierania 
działań w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Można po-
wiedzieć, że w tej kwestii nie działo się w Polsce zbyt wiele. Poza 
jedną, bardzo profesjonalnie zrealizowaną akcją promocyjną 
„Mądry polak przed budową”, koordynowaną przez ówczesne 
Ministerstwo infrastruktury, nie zrobiono praktycznie nic więcej. 
Jeden z  nielicznych mechanizmów wsparcia działań podnoszą-
cych efektywność energetyczną w  budynkach, oparty na ustawie 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów, również ma ograniczony 
zasięg z uwagi na niewspółmierne do potrzeb środki finansowe.

Środki przeznaczane na termomodernizację w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz w ramach Funduszy 
Strukturalnych w  ostatnich latach i  obecnie, jakkolwiek bardzo 
cenne, mają charakter incydentalny i realizowane są w formie jedno-
razowych konkursów o bardzo ograniczonej, w stosunku do potrzeb, 
liczbie realizowanych projektów.

5.5. wdrażanie dyreKtywy 2010/31/we prZeKsZtałcającej dyreKtywę Budowlaną 

Nowa szansa na zmianę tej niekorzystnej sytuacji wiąże się z, trak-
towanym w  Polsce niestety wyłącznie jako uciążliwy obowiązek, 
wdrożeniem przekształcenia dyrektywy budowlanej 2010/31/we. 
Dyrektywa 2010/31/Ue [tzw. reCaST] weszła w życie 8 lipca 2010 r. 
Co ważne, proces wdrażania tej dyrektywy w krajach członkowskich 
nie zwalnia ich z obowiązku pełnego, terminowego i  jakościowego 
wdrożenia postanowień dyrektywy ePBD 2002/92/we. implementacja 
dyrektywy przekształcającej – reCaSTU powinna być wykorzystana 
do podjęcia próby budowy jednolitego i  przemyślanego systemu 
istotnie wpływającego na proces wzrostu jakości energetycznej 
budownictwa oraz wprowadzenia w  budownictwie istotnych zmian 
jakościowych stymulujących rozwój gospodarczy, tak jak dzieje się 
to w wielu krajach Ue (np. Niemcy, Dania, Portugalia).

Dyrektywa powinna ulec transpozycji do prawa krajowego najpóźniej 
do 9 lipca 2012 r., a jej przepisy muszą zostać w pełni wdrożone do 
9 lipca 2013 r. aby wzmocnić ważną rolę sektora publicznego jako 
przykładu do naśladowania, termin wdrożenia przepisów obowiązu-
jący dla budynków zajmowanych przez organy publiczne jest krótszy 
- do 9 stycznia 2013 r. Niestety termin 9 lipca 2 012 roku nie został 
w Polsce dotrzymany i do chwili obecnej nie mamy wdrożonych no-
wych wymagań. 

Oddany pod dyskusję, w  ramach uzgodnień międzyresortowych 
i  konsultacji publicznych, „Projekt założeń do projektu ustawy 
o  charakterystyce energetycznej budynków” w  znaczącym stopniu 
ujednolica i koordynuje proces wdrażania Dyrektywy ePBD i nadaje 
większą rangę certyfikacji budynków i innych działań objętych zakre-
sem dyrektywy. w ustawie Prawo Budowlane pozostawia natomiast 
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delegacje do nowelizacji przepisów wykonawczych będących we 
właściwości tej ustawy. Projekt założeń do projektu ustawy prze-
widuje wydanie szeregu szczegółowych rozporządzeń, których lista 
jest następująca:

 ! rozporządzenie w  sprawie wzoru świadectwa i  metodyki jego 
obliczania,

 ! rozporządzenie w  sprawie doskonalenia kwalifikacji osób 
uprawnionych do sporządzania świadectwa, rejestru i  kontroli 
jakości świadectw oraz rejestru i kontroli protokółów kontroli 
kotłów, systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

 !  rozporządzenia czy rozporządzenie w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób sporządzają-
cych świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nowelizacji poddane zostaną również, funkcjonujące dotąd w syste-
mie certyfikacji energetycznej, następujące rozporządzenia:

 ! rozporządzenie dotyczące warunków technicznych dla budyn-
ków, w części dotyczącej wymagań w zakresie ochrony cieplnej. 
wymagania będą podlegały regularnym przeglądom i mają być 
określone wg specjalnej procedury, mają być także optymalne 
pod względem ekonomicznym i mają uwzględniać postęp tech-
niczny w budownictwie.

 ! rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego, z  wprowadzeniem wymagania wykonania 
na etapie projektowania analizy opłacalności zastosowania 
alternatywnych systemów dostaw energii do budynków oraz 
udokumentowania, że analiza taka została wykonana.

 ! rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego, w któ-
rym mają być określone wzory protokołów kontroli kotłów, 
systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Projekt założeń do projektu ustawy zakłada utworzenie centralnego 
rejestru, który będzie zawierał:

 ! Ogólnodostępny wykaz osób uprawnionych do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej,

 ! wykaz świadectw charakterystyki energetycznej, z niezależnym 
systemem kontroli jakości świadectw,

 ! wykaz protokołów kontroli systemów instalacyjnych i  klima-
tyzacyjnych, z  analogicznym systemem kontroli jakości tych 
protokołów,

 ! rejestr budynków zajmowanych przez władze publiczne z infor-
macjami na temat ich charakterystyki energetycznej.

Niejasne w projekcie założeń są dwie istotne, jeżeli nie kluczowe, 
kwestie związane z wdrażaniem dyrektywy. Pierwsza dotyczy wyma-
gań w  zakresie ochrony cieplnej – wiadomo jedynie, że będą one 
uwzględnione w nowelizacji rozporządzenia dotyczącego warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowa-
nie. Druga dotyczy planu dochodzenia do standardu budynków 
o  niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (BoNzze) i  wydaje 

się, że problem ten poruszony został w  treści założeń do ustawy 
wyłącznie w  kontekście opracowania Krajowego Planu Działań 
dotyczącego zwiększenia liczby budynków o  niemal zerowym za-
potrzebowaniu na energię. wiadomo również, że Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej (MTBiGM) zleciło 
instytutowi Techniki Budowlanej wykonanie prac analityczno-kon-
cepcyjnych w tym zakresie.

wstępne rezultaty tych prac zakresie tych zaprezentowano na 
seminarium zorganizowanym przez Konfederację Budownictwa 
i Nieruchomości w marcu 2012 roku. analiza dotyczyła wstępnego 
określenia ekonomicznie uzasadnionego standardu energetycznego 
przegród budowlanych i  nie przedstawiała zbyt optymistycznych 
wyników. wydaje się jednak, że analiza była oparta na nieco kon-
trowersyjnych założeniach, dotyczących kosztów robót budowlanych, 
związanych z  osiągnięciem wysokiego standardu energetycznego. 
Koszty te, w opinii autora, w odniesieniu do budynków wydają się 
być znacząco przeszacowane (zakładają np. przy zwiększeniu gru-
bości ocieplenia z 10 do 30 cm zwiększenie kosztu jego wykonania 
o  160 zł/m2, podczas, gdy nie powinny wynieść więcej niż 80 zł/
m2). Pokazały, że opłacalna izolacyjność przegród osiągana byłaby 
dla U = 0,24 w/(m2K) dla ogrzewania zdalczynnego i U = 0,20 w/
(m2K) dla ogrzewania gazowego. Jakkolwiek byłby to istotny po-
stęp w stosunku do obecnych wymagań (obecnie mamy U = 0,30 
w/(m2K)), to jest to za mały wzrost standardu energetycznego, 
aby mówić po zastosowaniu takich wymagań o budynku o niemal 
zerowym zapotrzebowaniu na energię. Budynek zaprojektowany wg 
takiego standardu (nawet przy zastosowaniu wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła) będzie zużywał ok. 50-70 kwh/(m2 rok) 
tylko na cele ogrzewania. Gdy się założy przyrost kosztów podnie-
sienia standardu energetycznego na niższym poziomie ok. 80 zł/m2 
ocieplenia ściany (zamiast 160 zł/m2), to opłacalna izolacyjność 
przegród osiągana byłaby dla U = 0,18 w/(m2K) dla ogrzewania zda-
laczynnego i U = 0,13 w/(m2K) dla ogrzewania gazowego. wydaje 
się to być bliższe prawdzie i pozostaje mieć nadzieję, że co najmniej 
taki standard zostanie zaproponowany przy okazji nowelizacji roz-
porządzeń i  przy określeniu standardu budynku o niemal zerowym 
zapotrzebowaniu na energię. Przy zastosowaniu lepszej wentylacji, 
możliwy do uzyskania standard energetyczny budynków wyniósłby 
w takim przypadku ok. 30 – 50 kwh/(m2 rok) na cele ogrzewania. 

Na końcu warto zwrócić uwagę na przedstawione poniżej zagad-
nienia związane z  procesem wdrażania dyrektywy, które stanowią 
ciągle istotne mankamenty projektu założeń przedstawionych przez 
MTBiGM: 

 ! Brak wyjaśnienia roli zachęt finansowych w  kontekście osią-
gnięcia ogólnego celu poprawy efektywności wykorzystania 
energii w budownictwie,

 ! Brak założeń do systemu monitoringu i oceny skutków funk-
cjonowania ustawy,
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 ! Nie przewiduje się oddzielnego rozporządzenia wykonawczego 
dla szczegółowego opisu zasad przeprowadzania kontroli sys-
temów grzewczych i klimatyzacyjnych, 

 ! zbyt ogólnie zapisane zasady dotyczące przeprowadzania 
weryfikacji świadectw i protokołów kontroli oraz rozmyte konse-
kwencje, jakie ponosić będą osoby uprawnione do wykonywania 
świadectw i protokołów kontroli, w przypadku stwierdzenia ra-
żących błędów w wykonywanej przez siebie pracy,

 ! w projekcie założeń mówi się również o uprawnieniach budow-
lanych odpowiedniej specjalności do przeprowadzania kontroli 
systemów ogrzewania, klimatyzacji i kotłów. wydaje się, że nie 
ma obecnie uprawnień budowlanych, które byłyby właściwe 
dla przeprowadzenia kontroli kotła. Do przeprowadzenia takiej 
kontroli potrzeba innej wiedzy i kompetencji, niż kompetencje 

posiadane przez projektantów instalacji sanitarnych, pomija-
jąc fakt, że do zaprojektowania kotła nie są potrzebne żadne 
uprawnienia budowlane. 

warto również zwrócić uwagę, że w  Ministerstwie Gospodarki po-
wołany został niedawno wydział efektywności energetycznej, 
Ciepłownictwa i Kogeneracji. Korzystny dla skutecznego wdrożenia 
dyrektywy 2010/31/we, będzie czynny udział wydziału w  pracach 
implementacyjnych. Bardzo pożądane byłoby skoordynowanie pro-
cesu wdrażania dyrektywy ePBD oraz jej uaktualnienia z będącymi 
w kompetencjach Ministerstwa Gospodarki wydziałami zajmującymi 
się ustawą o efektywności energetycznej, promocją zielonych zamó-
wień, czy pracami nad wdrożeniem ustawy o odnawialnych źródłach 
energii.

5.6. wdrożenie dyreKtywy oZe

Jednym z priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030” jest 
zapewnienie osiągnięcia przez Polskę w  2020 r. co najmniej 15% 
udziału energii z  odnawialnych źródeł w  zużyciu energii finalnej 
brutto. Polska ma wypełnić obowiązek osiągnięcia celów pośrednich, 
kształtujących się w poszczególnych latach na poziomie: 8,76% do 
2012 r., 9,54% do 2014 r., 10,71% do 2016 r. oraz 12,27% do 2018 
r. zobowiązanie osiągnięcia powyższego celu wynika bezpośrednio 
z dyrektywy 2009/28/we w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dy-
rektywy 2001/77/we oraz 2003/30/we. 

implementacja dyrektywy Oze realizowana jest poprzez zapisy 
Ustawy Oze. Ustawa ta będzie pierwszym w Polsce aktem prawnym 
rangi ustawowej, który dotyczyłby wyłącznie szeroko pojętej proble-
matyki energetyki odnawialnej. równocześnie zmiany wprowadzane 
są w istniejących ustawach mających wpływ na rozwój odnawialnych 
źródeł energii tj. prawie energetycznym oraz prawie gazowym. Projekt 
ustawy o Oze został oddany do konsultacji w grudniu 2011. w stycz-
niu i  lutym 2012 r. przeprowadzono analizy uwag zgłaszanych do 
projektów w trakcie konsultacji międzyresortowych i społecznych. 

w marcu i maju 2012 r. prowadzono uzgodnienia międzyresortowe:
 ! Prawo energetyczne: 122 podmioty zgłosiły łącznie 1767 uwag, 
 ! Prawo gazowe: 75 podmiotów zgłosiło łącznie 3950 uwag, 
 ! Ustawa o Oze: 298 podmiotów zgłosiło łącznie 2528 uwag.

Następnie projekt ustawy o  odnawialnych źródłach energii został 
przedstawiony 26 lipca 2012r. na konferencji organizowanej przez 
Ministerstwo Gospodarki, podczas której przedstawiono projekt 
ustawy Oze po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach między-
resortowych, a  przed przeprowadzeniem dodatkowych konsultacji 

międzyresortowych. Ostatni projekt ustawy Oze został przedstawiony 
9 października 2012r.

Celem projektowanej ustawy jest1:
 ! zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i  ochrony środo-

wiska, między innymi w  wyniku efektywnego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii,

 ! racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, 
uwzględniające realizację długofalowej polityki rozwoju go-
spodarczego rzeczypospolitej Polskiej, wypełnienie zobowiązań 
wynikających z  zawartych umów międzynarodowych, oraz 
podnoszenie innowacyjności i  konkurencyjności gospodarki 
rzeczypospolitej Polskiej,

 ! kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wy-
twarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu 
rolniczego w instalacjach odnawialnych źródeł energii,

 ! wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia od-
biorców końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, lub 
w biogaz rolniczy z instalacji odnawialnych źródeł energii,

 ! tworzenie innowacyjnych rozwiązań w  zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego 
w instalacjach odnawialnych źródeł energii,

 ! tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku przyrostu liczby odda-
wanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnych źródeł 
energii,

 ! zapewnienie wykorzystania na cele energetyczne produktów 
ubocznych i pozostałości z  rolnictwa oraz przemysłu wykorzy-
stującego surowce rolnicze.

Obowiązek stworzenia systemu certyfikacji lub równoważnych sys-
temów kwalifikowania instalatorów małych systemów Oze wynika 

1  Uzasadnienie do projektu ustawy o odnawianych źródłach energii, 26 lipca 2012r.
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z przepisu art. 14 ust. 3 dyrektywy 2009/28/we. Obecnie w polskim 
systemie prawnym nie występuje odrębna procedura certyfikowania 
instalatorów Oze. Obowiązująca procedura potwierdzania kwalifi-
kacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych jest określona w  rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 

przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i  sieci 
(Dz. U. Nr 89, poz. 828 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Ustawa ma dobrać system wsparcia zapewniający zrównoważony 
rozwój energetyki odnawialnej do 2020 roku, w szczególności mikro-
instalacji i małych instalacji Oze. 

tab. 5.4 - podział mikro i małych instalacji oZe wg projektu ustawy

mikroinstalacja oZe mała instalacja oZe

energia elektryczna do 40 kw 40 – 200 kw

Ciepło/chłód do 70 kw 70 – 300 kw

Poniżej przedstawiono proponowane w projekcie ustawy o Oze z 9 
października oraz w  projekcie tzw. ustawy wprowadzającej z  11 
października zróżnicowanie intensywności wsparcia dla produk-
cji energii elektrycznej z  Oze oraz uproszczenia administracyjne, 
zaadresowane do małych i  mikroinstalacji. zostały wprowadzane 
współczynniki korekcyjne i  stałe taryfy - FiT dla mikro- i małych 
instalacji Oze. w przypadku małych instalacji objętych systemem 
FiT, ważnym czynnikiem stają się też podatki. w  zależności od 

wielkości instalacji, jej rodzaju oraz odpowiedniej wielkości przy-
chodów, beneficjenci proponowanego w projekcie ustawy systemu 
wsparcia w różnym stopniu mogą korzystać z uproszczeń i niższych 
danin publicznych. 

w  Tab. 5.5 przedstawiono, w  syntetycznej postaci instrumenty 
wsparcia jakie proponuje ustawa o Oze, z  podziałem na wielkość 
instalacji, rodzaj Oze oraz typ technologii.

tab. 5.5 - Zaadresowanie głównych instrumentów wsparcia w projekcie ustawy o oZe

Źródło: opracowanie własne ieO.

Patrząc na wysokości taryf FiT i  porównując je do maksymalnego 
dotychczasowego wsparcia (ok. 45-48 gr/kwh) oraz uwzględniając, 
które współczynniki korekcyjne są wyższe od obecnej jednolitej dla 
wszystkich Oze wartości (równej 1), łatwo dostrzec, że specjalne 
wsparcie uzyskać mogą mikroinstalacje Oze, oraz systemy foto-
woltaiczne (zarówno mikroistalacje wspierane sytateme FiT jak 
i  instalacje duże – wspierane systemem świadectw pochodzenia 

(ŚP) ze współczynnikiem korekcyjnym nominalnie wyższym od 
dotychczasowego o  2,45-2,80 razy). Propozycja ta znacząco może 
wpłynąć na rolę Oze na rynku budownictwa, w  szczególności 
mieszkaniowego (systemy PV w  pełni zintegrowane z  budynkami) 
i komercyjnego (systemy mieszane).
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5.7. Zielone miejsca pracy

Tworzenie zielonych miejsc pracy jest zagadnieniem stosunkowo 
nowym w Polsce, a jednocześnie bardzo perspektywicznym. według 
szacunków, działania na rzecz zmiany struktury źródeł wytwarzania 
energii (głównie odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz Oze) 
mogą przyczynić się do powstania ponad 64 tys. nowych, „zielo-
nych”, miejsc pracy do roku 2020. Mimo tego, to zagadnienie jest 
traktowane dość marginalnie w krajowych politykach i strategiach.

Strategie odnośnie zielonych miejsc pracy wynikają pośrednio 
z  dokumentów politycznych dotyczących rozwoju Oze w  Polsce. 
innym z  istotniejszych dokumentów w  tym zakresie jest Strategia 
innowacyjności i  efektywności Gospodarki (projekt Ministerstwa 
Gospodarki, warszawa 2011), która zakładając (jako Obszar prio-
rytetowy 8) wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych 

i  surowców (w  tym rozwój i  wzrost odnawialnych źródeł energii), 
wytycza ścieżkę w kierunku zielonej gospodarki i tworzenia tzw. zie-
lonych miejsc pracy.

warto również zwrócić uwagę na zapisy w Strategi „Bezpieczeństwo 
energetyczne i  Środowisko”. Perspektywa 2020 r. z  maja 2011 
(Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Środowiska), przewi-
duje tworzenie zielonych miejsc pracy jako jedno z 52 kluczowych 
działań. Głównymi narzędziami mają tu być:

 ! wprowadzanie systemu zachęt finansowych i fiskalnych, sprzy-
jających tworzeniu zielonych miejsc pracy,

 ! zwiększenie zapotrzebowania na rynku pracy na specjalistów 
z dziedziny ochrony środowiska,

 ! wspieranie rozwoju zielonej gospodarki.

5.8. podstawy prawne sZKolnictwa Zawodowego w polsce

Obecnie w  Polsce nie wprowadzono jeszcze krajowych ram kwa-
lifikacji, natomiast prace nad nimi są bardzo zaawansowane. 
w ramach wdrażania europejskich ram Kwalifikacji (eQF) w polskim 
systemie edukacyjnym w latach 2008-2010 prowadzony był projekt 
„Opracowanie bilansu kwalifikacji i  kompetencji dostępnych na 
rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych ram Kwalifikacji (KrK) 
”, mający na celu stworzenie modelu eksperckiego (zarysu) Polskich 
ram Kwalifikacji. 

Obecnie prowadzony jest projekt systemowy pt. „Opracowanie zało-
żeń merytorycznych i  instytucjonalnych wdrażania Krajowych ram 
Kwalifikacji oraz Krajowego rejestru Kwalifikacji dla uczenia się 
przez całe życie” realizowany przez instytut Badań edukacyjnych 
w okresie od lipca 2010 do końca 2013 r. w ramach europejskiego 
Funduszu Społecznego. Należy stwierdzić, że wdrażanie eQF wciąż 
jest w  Polsce w  fazie przygotowawczej. Planowane także wdro-
żenie europejskiego systemu transferu osiągnięć w  kształceniu 
zawodowym (eCVeT) oczekuje do czasu wdrożenia krajowych ram 
kwalifikacji. 

w  ramach prowadzonych prac dostosowawczych w odniesieniu do 
kształcenia zawodowego, m.in. na potrzeby sektora budowlanego, 
stworzona została klasyfikacja zawodów wraz z kompetencjami do 
nich przypisanymi. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 
(wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r.) jest ściśle powiązana 
z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, okre-
śloną przez ministra właściwego do spraw pracy. Polska klasyfikacja 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z roku 2010 opra-
cowana została w oparciu o international Standard Classification of 
Occupations (iSCO-08) wprowadzony zaleceniem Komisji wspólnot 

europejskich w  prawie stosowania Międzynarodowego Standardu 
Klasyfikacji.

Praktycznie nie ma odrębnego systemu szkoleniowego dla branży 
budowlanej, stanowi on integralną część kształcenia zawodowego. 
zatem wszelkie strategie i programy odnoszące się do kształcenia 
zawodowego obejmują również zawody związane z  budownictwem, 
natomiast poza ogólnym systemem szkoleń zawodowych nie istnieją 
odrębne wytyczne na poziomie krajowym i  regionalnym odnoszące 
się wyłącznie do zawodów budowlanych. 

zgodnie z  wytycznymi wskazanymi w  Krajowym Programie reform 
eUrOPa 2020 wraz z aktualizacją przyjętą przez radę Ministrów 25 
kwietnia 2012 r. w  ramach modernizacji kształcenia zawodowego 
stworzona ma zostać możliwość prowadzenia przez szkoły realizu-
jące kształcenie zawodowe, kursów kwalifikacji zawodowych. Szkoły 
prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły być grupowane 
w  centra kształcenia zawodowego i  ustawicznego. Proponowane 
zmiany we wspomnianym dokumencie obejmowały również utworze-
nie regionalnych ośrodków jakości edukacji, które miałyby prowadzić 
egzaminy zewnętrzne oraz sprawować nadzór pedagogiczny nad 
szkołami – jednak na chwilę obecną nadzór sprawowany jest przez 
Ministra edukacji za pośrednictwem kuratoriów oświaty, natomiast 
odnośnie sprawdzania kompetencji – przeprowadzania egzaminów 
zewnętrznych - jedynymi uprawnionymi podmiotami są OKe.

w  ramach realizowanego obecnie programu pt. „Opracowanie za-
łożeń merytorycznych i  instytucjonalnych wdrażania Krajowych 
ram Kwalifikacji oraz Krajowego rejestru Kwalifikacji dla ucze-
nia się przez całe życie” prowadzone są prace nad Polską ramą 
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Kwalifikacji (PrK) i  Krajowym rejestrem Kwalifikacji. PrK będzie 
uwzględniała efekty uczenia się osiągane w systemie edukacji for-
malnej, poza formalnej oraz w  wyniku nieformalnego uczenia się, 
np. w toku pracy zawodowej. Fundamentalnym elementem systemu 
będzie krajowy rejestr kwalifikacji, który ma być utworzony na mocy 
ustawy o Krajowym Systemie Kwalifikacji (KSK). Będzie on zawierał 
niezbędne informacje o każdej zarejestrowanej kwalifikacji, w  tym 
wymagania dotyczące efektów uczenia się, sposób walidowania oraz 
kto ma prawo nadawać tę kwalifikację.

w  ramach prac nad budowaniem systemu kwalifikacji, dokonany 
zostanie przegląd kwalifikacji uzyskiwanych w  systemie oświaty 
i szkolnictwie wyższym z perspektywy ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w Polskiej ramie Kwalifikacji. Tam, gdzie będzie to nie-
zbędne, zaproponowana będzie korekta wymagań dla kwalifikacji, 

aby zapewnić ich spójność z deskryptorami w PrK. właśnie w tym 
momencie otwiera się ewentualna droga do wpisania modułów z za-
kresu ee i Oze do wymagań dla kwalifikacji.

w  chwili obecnej zakończono prace nad założeniami legislacyj-
nymi i  instytucjonalnymi modelu instytucji ds. krajowego systemu 
kwalifikacji oraz krajowego rejestru kwalifikacji. Przygotowano pro-
pozycję ostatecznej wersji deskryptorów poziomów, poprzedzoną: 
przeglądem podstaw programowych w  edukacji ogólnej oraz edu-
kacji zawodowej pod kątem ich zgodności z PrK. Dalsze prace są 
w toku i powinny one znaleźć się w zainteresowaniu zespołu BupS 
Poland, aby tworzony system szkolenia pracowników budowlanych 
w zakresie efektywności energetycznej i Oze był zgodny z PrK i KSK. 
Pełniejsza informacja o zakresie PrK i KSK w załączniku.
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6. STaTySTyKi DLa BUDOwNiCTwa 
i zUżyCia eNerGii

6.1. statystyKa seKtora BudynKów

6.1.1.Budynki w polsce

w analizie statystycznej tej uwzględnia się przede wszystkim bu-
dynki mieszkalne istniejące, dla których istnieją dane statystyczne. 

Źródła Głównego Urzędu Statystycznego określają liczbę tych bu-
dynków na 5 215 328 na koniec 2010 r. 

rys. 6.1 - struktura budynków miszkalnych w 2010 r.

83% 

7% 

6% 
4% 

Struktura budynków mieszkalnych w 2010 r.  wg. danych GUS 

jednorodzinnne 

dwulokalowe 

od 3 do 9 lokali 

powyżej 9 lokali 

w tej liczbie 83% stanowią domy jednorodzinne, 7% domy dwulokalowe, 6% domy o liczbie lokali od 3 do 9, oraz 4% domy o liczbie lokali od 10 wzwyż.
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6.1.2.renowacje i oddania do użytku

Dla budynków istniejących, z  punktu widzenia potrzeb ich termo-
modernizacji, istotne są cezury czasowe związane z  zaostrzaniem 
wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków. Ostatnia istotna 
nastąpiła w 2002 roku. 

Dla budynków istniejących, z  punktu widzenia potrzeb ich termo-
modernizacji, istotne są cezury czasowe związane z  zaostrzaniem 
wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków. Ostatnia istotna 
zmiana nastąpiła w 2002 roku. 

właściciele budynków mieszkalnych oddanych do użytku przed 
2002 rokiem poddają je termomodernizacji korzystając z własnych 
środków lub programów rządowych. z liczby 4 667 271 budynków 
powstałych do 2002 roku (co stanowi 89% istniejących w  2010 

roku budynków), przyjęto że najwyżej 30% (tj. 1 400 181) zostało 
poddanych termomodernizacji w  różnym zakresie, w  tym w  spo-
sób kompleksowy na pewno ok. 20 000 budynków mieszkalnych, 
których właściciele skorzystali z  kredytu z  premią termomo-
dernizacyjną. a  zatem liczbę budynków, które technicznie mogą 
(i powinny) zostać poddane termomodernizacji do roku 2020 sza-
cuje się na ok. 3 330 000.

w Tab. 6.1 przedstawiono szczegółowy podział budynków mieszkal-
nych według następujących kryteriów:

 ! wielkościowe - wg liczby lokali (1, 2-lokalowe, 3-9 lokali, pow. 
9 lokali) i powierzchni mieszkalnej

 ! wiekowe – wg okresów działania różnych prawnych warunków 
technicznych dotyczących ochrony cieplnej budynków

tab. 6.1 - podział budynków mieszkalnych wg wielkości i wieku.
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w  odniesieniu do budynków użyteczności publicznej nie istnieją 
dane statystyczne dotyczące ich liczby. Na spotkaniu Platformy dnia 
12.01.2012 r. szacunkowo przyjęto, że ich liczba nie przekracza 5% 
istniejących budynków mieszkalnych tj. ok. 260 000.

również wstępna analiza liczby placówek i  szacunki eksperckie 
wskazywałaby na zbliżoną liczbę budynków użyteczności publicznej 
do podanej wyżej (bez uwzględnienia obiektów biurowych). wyniki 
oszacowań przedstawiono w Tab. 6.2. 

tab. 6.2 - szacowanie liczby budynków użyteczności publicznej.

przeznaczanie budynku liczba placówek liczba budynków

rok 2000 2010 2000 2010

handlowe 430 656 371 000 143 552 123 667

 w tym ponad 400 m2 3 838 8 946 3 838 8 946

restauracje 55 242 71 679 55 242 71 679

szkoły, w tym: 33 944 28 538 46 794 38 874

 podstawowe 16 766 13 922 16 766 13 922

 gimnazja 6 295 7 278 6 295 7 278

 licea ogólnokształcące 2 292 2 447 2 521 2 692

 technika 8 281 4 491 16 562 8 982

 szkoły wyższe 310 400 4 650 6 000

służba zdrowia, w tym: 6 854 18 166 18 746 33 405

 zakłady opieki zdrowotnej 5 685 16 608 6 822 19 930

 szpitale 716 754 9 308 9 802

 szpitale psychiatryczne 51 59 153 177

 zakłady opiekuńczo-lecznicze 126 327 378 981

 zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze 49 126 49 126

 hospicja 26 59 26 59

 lecznictwo uzdrowiskowe 201 233 2 010 2 330

obiekty kultury, w tym 10 344 9 808 11 866 11 430

 biblioteki 8 900 8 400 9 790 9 240

 muzea 632 782 1 264 1 564

 teatry 125 183 125 183

 kina 687 443 687 443

hotele 5 413 7 206 8 120 10 809

suma 537 040 499 191 276 200 279 054

Następnie przyjęto, że 30% tj. ok. 78 000 budynków zostało pod-
danych termomodernizacji z  wykorzystaniem środków własnych, 
programów rządowych i  międzynarodowych (eOG, Unia europejska 
w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura Środowiska, oś 9.3, 
regionalne Programy Operacyjne, program GiS NFOŚiGw).

z kolei, w prognozie nowych budynków użyteczności publicznej w la-
tach 2011-2020 przyjęto liczbę 6 000, tj. 1 % prognozowanej liczby 
budynków mieszkalnych.
Nie odniesiono się w szacunkach do budynków innego przeznaczenia 
z uwagi na brak jakichkolwiek danych statystycznych.

6.1.3.standard energetyczny budynków w polsce

informacje na temat standardów energetycznych nowych budynków 
uzyskano z  raportu firmy Build Desk poświęconego tej tematyce. 
Poniżej cytujemy wybrane fragmenty tego raportu. Bazując na da-
nych zgromadzonych w  bazie danych Build Desk oraz na danych 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) dotyczących ilości 

oddawanych do użytkowania domów jednorodzinnych w latach 2009, 
2010 oraz w pierwszej połowie roku 2011 oszacowano statystyczną 
wartość parametrów opisujących standard energetyczny budynków 
mieszkalnych.
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6.2. standardy energetycZne w nowych BudynKach jednorodZinnych

Liczbę oddanych do użytkowania domów jednorodzinnych w całym 
2011 roku oszacowano na około 60  000. analizę dotycząca oceny 
standardów energetycznych budynków jednorodzinnych oparto na 
świadectwach charakterystyki energetycznej wykonanych dla 40 
830 nowych domów jednorodzinnych oddanych do użytkowania 
od 1 stycznia 2009 do 20 grudnia 2011 roku, wykonanych przez 
ponad 3 500 audytorów energetycznych. Taka wielkość próby sta-
tystycznej pozwala na ocenę wartości analizowanych danych, jako 
bardzo wiarygodną i stanowiąca faktyczny obraz budownictwa jed-
norodzinnego w Polsce. Parametrami pozwalającymi szybko ocenić 

ogólny standard energetyczny budynków są średnie wartości energii 
użytkowej (eU), końcowej (eK) i  pierwotnej (eP) dla określonego 
typu budynku. wartości tych parametrów przedstawia rys. 6.2. 
Dla domów jednorodzinnych widzimy powolne, ale systematyczne 
zmniejszanie się wszystkich trzech wskaźników. Jest to obraz po-
zytywnego trendu w budownictwie jednorodzinnym. Niestety tempo 
tego spadku jest na tyle powolne, że nie możemy się spodziewać 
osiągnięcia parametrów przewidywanego budownictwa prawie zero 
energetycznego w zadowalającej perspektywie czasowej.

rys. 6.2 - standard energetyczny domów jednorodzinnychoddanych do użytku w latach 2009, 2010, 2011

EU EK EP 

2009 109 143 138 

2010 107 140 134 

2011 105 135 130 
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standard energetyczny EU, EK, EP - domy jednorodzinne 
oddane do użytku w latach 2009, 2010, 2011 

w  celu dalszej szczegółowej analizy budynki z  bazy BuildDeskBD 
podzielono grupując w przedziały co 10 kwh/m2rok według interesu-
jącej nas wartości eUCO – energii użytkowej na ogrzewanie. zamiast 
posługiwać się liczbą budynków w  poszczególnych przedziałach, 
przypisano im procentowe udziały, i  o  dalszych rozważań przyjęto, 
że ten rozkład jest reprezentatywny. Domy o zadeklarowanej w świa-
dectwie charakterystyki energetycznej wartości eUCO powyżej 150 

zostały połączone w większe grupy gdyż nie będą stanowiły obszaru 
zainteresowania Programu, a zostały uwzględnione na wykresie je-
dynie w celu pokazania całości obrazu.

analiza taka pozwoli na znalezienie ewentualnych trendów w jakości 
energetycznej domów jednorodzinnych oddawanych do użytkowania 
w ciągu ostatnich 3 lat.

rys. 6.3 - procentowe udziały domów jednorodzinnych o określonym euco oddawanych do użytkowanie w ostatnich latach
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Powyższe zestawienie pokazuje dość wyraźne trendy:
 ! Powoli, lecz konsekwentnie rośnie udział domów o niższej war-

tości wskaźnika eUco (od 0 do 80 kwh/m2rok),

 ! Stabilizacja w przedziale 80 – 90 kwh/m2rok – są to „domy 
standardowe energetycznie”,

 ! Powyżej 100 kwh/m2rok widoczny jest spadek udziałów, a więc 
relatywnie maleje ilość domów nieefektywnych energetycznie.

6.3. podstawowe wsKaźniKi energetycZne w BudynKach wielorodZinnych

wykres na rys. 6.4 pokazuje pozytywną tendencję w  stronę ob-
niżania głównych wskaźników energetycznych w  budownictwie 

wielorodzinnym. Dane pochodzą z  bazy BuildDesk, na podstawie 
1326 budynków oddanych do użytkowania w latach 2009 – 2011.

rys. 6.4 - standard energetyczny domów wielorodzinnych oddanych do użytku w latach 2009, 2010, 2011
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Poziom eUco lepszy niż dla budynków jednorodzinnych jest wynikiem 
zasadniczo innego stosunku powierzchni użytkowej do powierzchni 
przegród zewnętrznych i nie świadczy o lepszej jakości energetycz-
nej budownictwa wielorodzinnego. w  tej sytuacji rekomenduje się 
pozostawienie identycznych progów kwalifikacyjnych do programu.

euco w budynkach wielorodzinnych

rys.6.5 pokazuje udział domów wielorodzinnych o  wartości eUco 
w zadanych przedziałach wartości co 10 kwh/m2rok. 

rys. 6.5 - udział procentowy domów wielorodzinnych z euco w przedziałach
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Dane te, pomimo zebrania z  ponad 1400 budynków, nie wskazują 
wyraźnych i konsekwentnych trendów w zakresie energooszczędno-
ści. Pogrupowanie domów w umowne grupy o wartościach eUco od 
0 do 50, 50 – 100, 100 – 150 i powyżej 150 kwh/m2rok pozwala 
zaobserwować delikatnie rysujące się tendencje:

 ! zwiększa się ilość domów wielorodzinnych, dla których 
wartość eUco jest poniżej 50  kwh/m2rok – a  więc domów 
energooszczędnych,

 ! Stabilnie utrzymują się udziały domów o  wartościach eUco 
w  przedziale 50 – 100 kwh/m2rok – a  więc typowych 
energetycznie,

 ! Powyżej 100 kwh/m2rok widoczny jest delikatny spadek udzia-
łów – co oznacza mniej domów nieefektywnych energetycznie.
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rys. 6.6 - udział procentowy domów wielorodzinnych z euco w przedziałach
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Udział domów wielorodzinnych w przedziałach EUco 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usy-
tuowanie, określają minimalny poziom wymagań, do którego należy 

dostosować każdą przegrodę. Poprawa parametrów przegród nastę-
powała wraz ze zmianą przepisów. 

tab. 6.3 - współczynnik przenikania ciepła u – historia

okres  
obowiązy-

wania
dokument odniesienia

umax [w/(m2*K)]

Ściana 
zew.

stropo-
dach

strop nad 
nieogrze-

-waną 
piwnicą

strop pod 
podda-
-szem

okna drzwi

1957-1964 PN-57/B-02405 1,16 - 1,42 0,87 1,16 1,04 - 1,16

1964-1974 PN-64/B-03404 1,16 - 1,42 0,87 1,16 1,04 - 1,16

1974-1982 PN-74/B-03404 1,16 - 1,42 0,70 1,16 0,93

1982-1991 PN-82/B-02020 0,75 0,45 1,16 0,40 2,00 - 2,60 2,60

1991-2002 PN-91/B-02020 0,55 - 0,70 0,30 0,60 0,30 2,00 - 2,60 2,60

2002-2008 Dz.U.2002 Nr 7 poz.690 0,30 - 0,50 0,30 0,60 0,30 2,00 - 2,60 2,60

Od 2009 Dz.U.2008 Nr 201 poz.1238 0,30 0,25 0,45 0,25 1,70 - 1,80 2,60

Źródło: BuildDesk

Na przestrzeni lat wartości te znacząco się zmieniały. Dzięki tym 
zmianom nowe budynki stawały się coraz bardziej energooszczędne. 
Konieczna jednak stała się termomodernizacja istniejących już za-
sobów budowlanych. w  Polsce funkcjonuje Ustawa o  wspieraniu 
termomodernizacji i  remontów. Jej celem jest podnoszenie efek-
tywności energetycznej budynków istniejących poprzez wsparcie 
finansowe ich termomodernizacji. Ustawa dała podstawę utworze-
nia w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Termomodernizacji 
i remontów. O premię z Funduszu Termomodernizacji i remontów 
mogą ubiegać się tylko ci inwestorzy, którzy na termomoder-
nizację czy remont zaciągnęli kredyt bankowy. Kredyt musi być 
przeznaczony na termomodernizację domu, która zmniejszy roczne 
zapotrzebowanie na energię, tj. na ocieplenia, instalację grzewczą, 
remont balkonów, wymianę okien i  drzwi na zewnątrz budynku. 

z premii mogą skorzystać wszyscy inwestorzy bez względu na sta-
tus prawny np. osoby prawne (spółdzielnie mieszkaniowe i  spółki 
prawa handlowego), gminy oraz osoby fizyczne, w  tym właściciele 
domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe. Premię stanowić 
może jedną piątą (20%) kwoty kredytu., nie więcej jednak niż 16% 
kosztów inwestycji, ani też nie może przekroczyć dwukrotności prze-
widywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na 
podstawie audytu energetycznego. Premia zostanie wypłacona przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego na konto Banku, w którym inwestor 
zaciągnął kredyt, po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z  audytem 
energetycznym.

Jak już wspomniano podstawą przyznania premii termomoderni-
zacyjnej są wyniki audytu energetycznego. zakres i  formę audytu 
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energetycznego opisano w  rozporządzeniu Ministra infrastruktury 
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów 
kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w ww. rozporządzeniu określono następu-
jące minimalne wymagania dotyczące oporów cieplnych przegród 
podanych termomodernizacji:

 ! Dla ścian zewnętrznych opór cieplny powinien być większy niż 
4,0 m2*K/w,

 ! Dla stropodachu opór cieplny powinien być większy niż 4,5 
m2*K/w,

 ! Dla stropu nad nieogrzewanymi piwnicami opór cieplny powi-
nien być większy niż 2,0 m2*K/w

w  tab. 6.4 porównano cechy budynków aktualnie wznoszonych 
w Polsce budynków z niskoenergetycznymi i pasywnymi.

tab. 6.4 - porównanie cech budynków aktualnie wznoszonych z niskoenergetycznymi i pasywnymi

cecha

rodzaj budynku

spełniający aktualne 
przepisy

niskoenergetyczny pasywny

Grubość warstwy izolacyjnej 
ścian zewnętrznych

Ok. 12 cm Ok. 18 cm Ponad 20 cm

współczynnik przenikania 
ciepła U ścian zewnętrznych 
[W/(m2•K)]

do 0,30-0,45 do 0,20 do 0,10

Grubość warstwy izolacyjnej 
dachu lub stropodachu

Ok. 16 cm Ponad 20 cm Ponad 25 cm

Usytuowanie okien dowolne głównie na elewacji południowej (należy 
przewidzieć ochronę przed nadmiernym 

nasłonecznieniem latem)

głównie na elewacji południowej 
(należy przewidzieć ochronę przed 

nadmiernym nasłonecznieniem 
latem)

współczynnik przenikania 
ciepła U okien [W/(m2•K)]

do 2,6 około 1,1-1,3 do 0,75

Konstrukcja balkonów Tradycyjna (płyta połączona ze 
stropem)

elementy umożliwiające ciągłą 
izolację ścian lub balkony na własnej 

konstrukcji

Balkony na własnej konstrukcji 
(oddzielone od ściany zewnętrznej)

System wentylacji wentylacja naturalna grawitacyjna wentylacja hybrydowa lub mechaniczna 
z odzyskiem ciepła

wentylacja mechaniczna 
z odzyskiem ciepła i gruntowym 

wymiennikiem

System ogrzewania tradycyjny niskotemperaturowy Tradycyjny system ogrzewania nie 
istnieje, stosuje się tylko szczytowe 

źródła ciepła

wykorzystanie energii 
słonecznej

Nie występuje Kolektory w systemie c.w.u. Kolektory w systemie c.o. oraz 
c.w.u.

zapotrzebowanie na energię 
do ogrzewania, wentylacji 
i c.w.u [kWh/(m2•rok)]

90-120 30-70 Do 40 ( w tym na ciepło do 15)

Organizacje promujące poprawę efektywności energetycznej opra-
cowały wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród 
zewnętrznych zalecanych dla poszczególnych krajów. wartości te 
uwzględniają rachunek ekonomiczny oraz okres eksploatacji bu-
dynku.Dla Polski wynoszą odpowiednio (w nawiasie podano wartości 
dla najbardziej pesymistycznego scenariusza wzrostu cen energii):

 ! ściany zewnętrzne – współczynnik U < 0,21 (lub < 0,19)
 !  dach – współczynnik U , 0,19 (lub < 0,17)
 ! podłoga – współczynnik U , 0,26 (lub 0,23).
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6.4. firmy pracujące w Branży Budowlanej 

według danych GUS przedsiębiorstwa działające w  Polsce tworzą 
trzy czwarte polskiego produktu krajowego brutto (PKB) 72,3% 
w 2009 r., w tym małe i średnie przedsiębiorstwa 48,4%. Struktura 

wartości dodanej brutto w sektorze przedsiębiorstw wg branż gospo-
darki prezentuje się jak na rys. 6.7. 

rys. 6.7 - struktura wartości dodanej brutto w sektorze przedsiębiorstw wg branż gospodarki
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Struktura branżowa polskich przedsiębiorstw wskazuje na 14% 
udział przedsiębiorstw z  branży budowlanej (rys 6.8). większość 
polskich przedsiębiorców to osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Osoby prawne i jednostki niemające osobowości praw-
nej stanowią 8% małych i  średnich przedsiębiorstw. Dwie trzecie 
sektora MSP prowadzi działalność ponad 5 lat. 

rys. 6.8 - struktura branżowa msp w polsce wg. podstawowych obszarów działalności
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w 2010 r. w branży budowlanej powstało 61,2 tys. firm (13%). Sektor 
ten odnotował jednak również bardzo znaczny odsetek likwidacji 
38,7 tys. (14,4%). Około 90% nowo powstałych przedsiębiorstw to 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym samoza-
trudnieni. w ¾ firm pracują wyłącznie właściciele i członkowie ich 
rodzin, zaś przeciętne zatrudnienie w nowo powstałym przedsiębior-
stwie nie przekracza 3 osób. 

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach w 2009 r. wynosiła 6,55 
mln osób. według danych GUS w  strukturze tej dominują usługi 
(32,7%), handel (29,4%) i  przemysł (25,0%). Struktura ta zmienia 
się bardzo powoli. w okresie 2004-2008 odnotowano wzrost zatrud-
nienia w budownictwie z 9,2 do 12,8 %. 
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rys. 6.9 - struktura liczby pracujących w msp w polsce wg. Kd 2007
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w  ujęciu statusu zatrudnienia, branża budowlana w  2010 r. 
stanowiła: 

 ! 8% wszystkich pracowników najemnych,
 ! 8% samo zatrudnionych,
 ! 17% pracodawców,
 ! 1% pomagających członków rodzin.

profil wykształcenia

w 2010 r. budownictwo łącznie z inżynierią i procesami produkcyj-
nymi było najbardziej popularnym profilem wykształcenia wśród 
pracujących Polaków (38%). Przy czym w zestawieniu ze statusem 
zatrudnienia ten profil zatrudnienia miało: 

 ! 38% pracowników najemnych 
 ! 40% pracujących na własny rachunek
 ! 39% samozatrudnionych
 ! 44% pracodawców
 ! 30% pomagających członków rodzin
 ! 56% pracujących mężczyzn
 ! 16% pracujących kobiet

wykorzystanie komputerów przez pracowników w  branży budow-
lanej: 27% pracowników korzysta z  komputera przynajmniej raz 
w  tygodniu, a  26% korzystając z  tego komputera co najmniej raz 
w tygodniu ma także dostęp do internetu. 

6.5. Zatrudnienie w seKtorZe Budownictwa 

analiza dostępnych danych statystycznych zbieranych przez Główny 
Urząd Statystyczny wskazuje, że z ogólnej liczby pracujących w bu-
downictwie, wynoszącej na koniec 2010 r. 904 700, ok. 40%, tj ok. 

360 000 osób pracuje przy budowie i modernizacji budynków. Nie są 
dostępne dane dotyczące struktury wykształcenia tej grupy pracowni-
ków budownictwa. w Tab 6.5 przedstawiono metodykę tego szacunku.

tab. 6.5 - Zatrudnieni i pracujący w budownictwie

dane statystyczne 2010 2011 2012 szacunek

Pracujący w budownictwie ogółem 904 700 1 900 000

zatrudnieni w budownictwie ogółem 706 000 2 700 000

Pracujący (przeliczone z % udziału) 919 642 3

Pracujący bez mikroprzedsiębiorstw 515 600 4

zatrudnieni bez mikroprzedsiębiorstw 469 500 5 482 900

zatrudnieni bez mikroprzedsiębiorstw 
przy budowie

187 700 6

Pracujący przy budowie 359 808

zatrudnieni przy budowie 279 851

1 - MrS 2011, 2 - MrS 2011, 3 - DrS 2011, 4 - ziw ii kw. 2012, 5 - ziw iii kw. 2012, 6 - ziw iii kw. 2012
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w danych tych nie uwzględniono osób pracujących w budownictwie 
jako pracownicy niezarejestrowani w liczbie od 16 000-65 000 (GUS, 
Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r.) 

z kolei oszacowano zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry pra-
cownicze, w okresie 5 letnim, tj. w latach 2014-2018 na liczbę ok. 
20  000 pracowników rocznie. w  Tab 6.6 przedstawiono obliczenia 
prowadzące do tego szacunku.

tab. 6.6 - Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników

Założenia:

Kwalifikacje powinien posiadać, co 4 pracujący przy budowie 89 952

współczynnik emigracji zarobkowej 1,1

obliczenia:

zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników po uwzględnieniu emigracji zarobkowej 98 947

Średnioroczne zapotrzebowanie w latach 2014-2018 (5 lat) 19 789

Następnie, na podstawie danych statystycznych dotyczących pań-
stwowego systemu kształcenia zawodowego oraz przy przyjęciu 
pewnych założeń oszacowano liczbę absolwentów szkół w zawodach 

obejmujących najszerzej omawianą tematykę na ok. 15  000 osób 
rocznie. w  Tab 6.7 przedstawiono źródła danych oraz przyjęte 
założenia.

tab. 6.7 - prognoza kształcenia i dokształacania w latach 2014-2018

Założenia
liczba 
szkół

liczba absolwen-
tów na szkołę

liczba absolwen-
tów rocznie

współczynnik 
kontynuacji nauki 

0,3

okres
5 lat

Kadry wykwalifikowane z systemu oświaty dla młodzieży z techników budowlanych rocznie, w tym:

w specjalności Oze
(dane szacowane)

32 20 640 448 2240

w  specjalności architektura i bu-
downictwo w szkołach zawodowych, 
technikach i policealnych
(dane z GUS Oiw 2011)

21 413 14 989 74 946

suma 22 053 15 437 77 186

inne formy kształcenia 4 352 21 762

z tej analizy wynika istnienie luki dotyczącej przynajmniej ok. 4300 
osób, które powinny uzyskać odpowiednie kwalifikacje w systemie 
kształcenia pozaszkolnego.

6.6. Zużycie energii w polsce

Zużycie energii

w  latach 2000-2010 odnotowano w  Polsce średni wzrost zużycia 
energii na poziomie 1,1%. w 2010 r. zużycie to wyniosło ponad 101 

Mtoe, co było największą wartością w  tej dekadzie. w  przypadku 
zużycia finalnego energii z korektą klimatyczną, czyli z uwzględnie-
niem zróżnicowanych warunków pogodowych tempo wzrostu zużycia 
wyniosło 0,9% w latach 2000-20092.

2  Brak danych dla roku 2010 wynika z czasowego zaprzestania publikowania danych o liczbie stopniodni przez eurostat.
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rys. 6.10 - Zużycie energii pierwotnej i finalne zużycie energii
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Polska energetyka tradycyjnie była zorientowana na wykorzystanie 
własnych zasobów naturalnych. Głównym źródłem energii był i nadal 
jest węgiel kamienny i  brunatny. Od początku lat 90-tych w kra-
jowym bilansie energii systematycznie wzrastało znaczenie paliw 
ropopochodnych, w latach 2000-2010 nastąpił wzrost udziału paliw 
ciekłych z 29 do 31% (rys. 6.10). równocześnie nastąpił znaczny 

spadek udziału paliw węglowych w zużyciu finalnym energii - z 23% 
w 2000 do 19% w 2010. Niewielki wzrost w stosunku do roku 2000 
wystąpił w zużyciu pozostałych nośników energii, które w roku 2010 
stanowiły 9% zużycia energii. Udział energii elektrycznej i gazu nie 
zmienił się, natomiast zanotowano spadek udziału ciepła.

rys. 6.11 - struktura finalnego zużycia energii w polsce wg nośników w roku 2000 i 2010
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w strukturze finalnego zużycia energii wg sektorów można dostrzec 
znaczący spadek udziału przemysłu (z 32% do 23%) i wzrost udziału 
transportu (z  17% do 26%). Ponadto spadek udziału zanotował 
sektor rolnictwa, a wzrost sektor usług. Największym konsumen-
tem pozostały gospodarstwa domowe z udziałem wynoszącym 32%. 
zmiany te odzwierciedlają kierunki rozwoju gospodarki (np. wzrost 

wymiany handlowej z  zagranicą skutkujący większym zużyciem 
energii w  transporcie), a  także działania podejmowane w sektorze 
przemysłowym (racjonalizacja zużycia związana z rosnącymi cenami 
nośników energii) oraz wyniki działań podejmowanych przez władze 
publiczne (np. programy proefektywnościowe skierowane do gospo-
darstw domowych).

rys. 6.12 - struktura finalnego zużycia energii w polsce wg sektorów
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gospodarstwa domowe

Udział zużycia energii w  gospodarstwach domowych w  finalnym 
zużyciu energii wyniósł 32% w 2010r. Strukturę zużycia wg poszcze-
gólnych kierunków użytkowania, wynikającą z  badań ankietowych 
wykonanych przez GUS w 1993 r., w 2002 r. i 2009 r. przedstawiono 
na rys. 6.13 i w Tab 6.8. 

Udział zużycia energii na ogrzewanie systematycznie malał, było to 
związane z zastępowaniem niskosprawnych pieców węglowych bar-
dziej wydajnymi urządzeniami gazowymi i elektrycznymi, zauważalny 
jest także wpływ termomodernizacji oraz bardziej restrykcyjnych 
norm budowlanych. wzrost zużycia energii elektrycznej jest związany 
z coraz bogatszym wyposażeniem mieszkań w urządzenia elektryczne 
i  zmianami zachowań użytkowników (np. zmiany w  intensywności 
wykorzystania urządzeń – pralek, zmywarek, TV, komputerów).

rys. 6.13 - struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych według kierunków użytkowania
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tab. 6.8 - struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych wg kierunków użytkowania (%)

wyszczególnienie 1993 2002 2009

Ogółem 100,0 100,0 100,0

Ogrzewanie 73,1 71,3 70,2

Podgrzewanie wody 14,9 15,0 14,4

Gotowanie posiłków 7,1 7,1 8,2

Oświetlenie 1,6 2,3 1,8

wyposażenie elektryczne 3,3 4,3 5,4

Na rys. 6.14 przedstawiono zmiany wskaźników zużycia energii 
w  przeliczeniu na 1 mieszkanie. wskaźnik z  uwzględnieniem ko-
rekty klimatycznej obniżył się pomiędzy rokiem 2000 i  2009, przy 

średniorocznym tempie spadku wynoszącym 1,2%. w drugiej poło-
wie okresu wielkość zużycia wzrosła. zużycie energii na mieszkanie 
bez uwzględnienia korekty klimatycznej wzrastało o 0,5% rocznie.

rys. 6.14 - Zużycie energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkanie
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Trend zużycia energii w  przeliczeniu na m2 ma podobny przebieg, 
aczkolwiek dynamika poprawy jest wyższa o ok. 1 punkt procentowy, 
co wynika ze stopniowego wzrostu przeciętnej wielkości mieszkania. 
rys. 6.15 przedstawia zużycie energii w gospodarstwach domowych 
w przeliczeniu na m2.

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wykazy-
wało trend wzrostowy w latach 2000-2010, natomiast wzrost zużycia 
energii elektrycznej w 2003 roku wynika ze zmiany metodologicz-
nej - doliczenia zużycia energii elektrycznej w  gospodarstwach 
domowych, których głównym źródłem utrzymania był dochód z użyt-
kowania indywidualnego gospodarstwa rolnego.

rys. 6.15 - Zużycie energii w gospodarstwach domowych na m2
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6.7. odnawialne źródła energii

Dotychczas energia elektryczna z Oze wykorzystywana jest w Polsce 
poza systemem prosumenckim, tzn. sprzedawana jest do sieci 
ogólnokrajowej i  trudno określić jej skalę bezpośredniego zużycia 
w  sektorze mieszkalnictwa (brak gwarancji pochodzenia energii 
i wykazu jej rodzaju –źródła na rachunkach za energię). 

Ciepło z  Oze jest zazwyczaj użytkowane lokalnie. Kolektory sło-
neczne w  2011 roku wytworzyły ok. 1000 TJ ciepła zużytego 
w sektorze mieszkalnictwa (głównie do podgrzewania wody). 

ocena wielkości rynku energetyki odnawialnej oraz perspek-
tyw jego rozwoju do 2020 roku

energetyka, w szczególności energetyka odnawialna i budownictwo 
są ze sobą silnie związane, a  inwestycje budowlano-montażowe 
w obu sektorach idą zazwyczaj w parze i się wzajemnie wspierają. 
Dekapitalizacja majątku tradycyjnej energetyki korporacyjnej (pra-
wie 50% mocy wytwórczych w  elektroenergetyce ma pomiędzy 30 
a 40 lat) oraz wymogi Pakietu klimatycznego Ue zmuszające do in-
westycji w technologie niskoemisyjne wywołały olbrzymie nadzieje 
na spółek budowlanych w  sektorze energetycznym, porównywalne 
z tym w dotychczasowe inwestycje w infrastrukturę. Duże plany in-
westycyjne, głównie w energetykę konwencjonalną (do 2015 roku) 
i jądrową (po 2015 roku) zostały zgłoszone przez wszystkie koncerny 
energetyczne. Mówi się nawet o Planie Marshalla dla energetyki na 
kwotę rzędu 320 mld euro do 2030 roku (sama elektroenergetyka 
100 mld euro, w tym do objęcia zapowiedzianym nowym programem 

rządowym „Polskie inwestycje” kwotą rzędu 60 mld zł), co oznacza 
inwestycje rzędu 15 mld euro/rok3, w  tym znaczące środki na od-
nawialne źródła energii (Oze). w ślad za tym znaczące (miliardowe) 
plany w  energetyce zgłosiły firmy budowlane działające w  ener-
getyce, typu np. Polimex-Mostostal, energomontaż, erbud i  inne 
działajcie na rynku budownictwa mieszkaniowego i  firmy instala-
cyjne. Kryzys gospodarczy spowolnił zakładane plany inwestycyjne 
w  dużej energetyce, ale inwestycje w  sektorze energetyki rozpro-
szonej i mieszkalnictwa realizowane są przy stosunkowo wysokim 
tempie wzrostu. inwestycje w Oze uznawane są za bezpieczne, gdyż 
wynikają z  niezwykle konkretnej w  swoich celach i  zapisach dy-
rektywy 2009/28/we z maja 2009 r. o promocji stosowania energii 
z odnawialnych źródeł energii. Dyrektywa ta wyznaczyła minimalny 
cel dla Polski w postaci 15% udziału energii z Oze w bilansie zu-
życia energii finalnej brutto w 2020 roku. w odpowiedzi na wymogi 
dyrektywy rząd rP przyjął w  grudniu ub.r. „Krajowy plan działań 
w  zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, w  którym przyjął zo-
bowiązane do osiągnięcia przez Polskę w 2020 roku 15,5% udziału 
energii z  Oze. Działania te wpisują się w  światowy trend rozwoju 
zielonej gospodarki i postrzegane są przez inwestorów, a w szcze-
gólności świat finansów jako atrakcyjne inwestycje o niskiej skali 
ryzyka, a firmy tego sektora silnie zyskują na wartości. 

wymagają jednak znacznie większej niż dotychczas podaży wykwa-
likowanych pracowników w całym łańcuchu produkcji oraz dostaw 
urządzeń i  usług w  sektorze Oze, w  tym w  obszarze instalowania 
mikroinstalacji 
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energetyka odnawialna jest najszybciej się rozwijającym sektorem 
w światowej energetyce i staje się istotnym elementem przemysłu 
produkcji urządzeń i dostaw zielonych technologii, w szczególności 
w krajach Unii europejskiej, która jest dalej liderem w zakresie ener-
getyki odnawialnej. 

z  punktu widzenia zatrudnienia w  sektorze energetyki odnawianej 
liczą się zdolności produkcyjne (moce zainstalowane) i  dynamika 
ich zmian w  sensie inwestycji budowlano-montażowych oraz od-
nowy majątku. zatrudnienie w sektorze Oze związane jest zarówno 

z wielkością mocy dotychczas zainstalowanych i eksploatowanych 
jak i nowych inwestycji, zazwyczaj w nowe, innowacyjne technologie. 

Jeżeli przyjrzeć się bliżej strukturze samych nowych inwestycji 
w 2009 r. to okazuje się (tabela 6), że na końcowy wynik finansowy 
krajowego sektora Oze (754 mln euro) w największym stopniu wpły-
nęły inwestycje w sektor wytwarzania energii elektrycznej z Oze (598 
mln euro), następnie w nowe technologie produkcji zielonego ciepła 
(ponad 99 mln euro). 

tab. 6.9 - inwestycje i obroty na rynku energetyki odnawialnej w polsce w 2009 r. (opracowanie własne na podstawie ure, gus oraz 
danych statystycznych ieo)

polska
 [mw]

polska 
[mw]

polska, przy-
rost mocy

 [mw]

nakłady 
jednostkowe
[euro/mw]

obroty 
[mln euro]

2008 2009 2009/2008 2009 2009

Technologie zielonej energii elektrycznej (bez 
dużych elektrowni wodnych), w tym:

1548,3 2251,4 259,4   597,9

elektrownie wiatrowe 451,1 725,0 259,4 1 300 000 337,2

współspalanie biomasy z węglem 634,0* 1018,0* 384,0 265 000 101,8

Systemy CHP na biomasę 287,0 324,0 37,0 3 936 000 145,6

Mała energetyka wodna 175,2 183,0 7,8 1 531 000 11,9

Systemy PV 1,0 1,4 0,4 3 689 024 1,4

Technologie zielonego ciepła, w tym 299,5 408,1 108,5   99,2

Kolektory słoneczne 256,2 357,0 100,8 892 857 90,0

Systemy geotermalne 29,1 36,3 7,3 1 252 000 9,1

Systemy ciepłownicze na biomasę 14,3 14,8 0,5 250 000 0,1

wytwórnie biopaliw- razem   ≈57,0

raZem 754,1

* umowna, przeliczeniowa moc jako równoważnik mocy w kotłach na czystą biomasę wg ilości energii wyprodukowanej wg Ure w elektrowniach współspalających biomasę  
 z węglem 

w  latach 2006-2010 obraz rynku energetyki odnawialnej zaczął 
się zmieniać i  dywersyfikować. Pojawiły się nowe, obiecujące 
technologie, w  szczególności technologie małej skali mające za-
stawanie w  sektorze gospodarstw domowych i  rolnych. Spośród 
nowych technologii, które już zaistniały na rynku krajowym wyróż-
nić w  szczególności można: kolektory słoneczne (na początek do 
podgrzewania wody, a obecnie coraz śmielej także do wspomagania 
ogrzewania), elektrownie wiatrowe i w końcu biogazownie rolnicze. 
rosnące przychody sektora energetyki odnawialnej w  Polsce po-
zwalają na tworzenie coraz większej ilości miejsc pracy. Na koniec 
2011 roku cały sektor energetyki odnawialnej w Polsce zatrudniał 
ok. 19 tys. osób.

Ogłaszając nowy pakiet eko-energetyczny „3x20%”, z  celem 20% 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii w 2020 r., 
Komisja europejska w  dokumencie wspierającym projekt tzw. dy-
rektywy ramowej w  sprawie promocji odnawialnych źródeł energii 
oceniła roczne koszty (wymagane nakłady inwestycyjne w  latach 
2009-2020 w skali całej Ue) na ok. 18 mld euro4. zapewnienie od-
powiedniego tempa wzrostu, w szczególności ww. sprawdzonych, ale 
perspektywicznych technologii ma zapewnić „Krajowy plan działa-
nia w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”5 (KPD). Dla sektora 
budowlanego, ale także dla krajowego sektora produkcji urządzeń 
i firm instalacyjnych, KPD otwiera rynek na nowe inwestycje budow-
lano-montażowe i popyt wewnętrzny na nowe urządzenia i usługi6. 

4 european Commission: MeMO/08/33, Brussels, 23 January 2008.

5 Ministerstwo Gospodarki: „Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”, warszawa, 2010 r. (wersja z 29 listopada)

6 wiśniewski G. (red). analiza możliwości produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce i dla potrzeb krajowych i eksportu. ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki. instytut energetyki 
Odnawialnej, warszawa 2010 (niepublik.)
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Na rys. 6.16 i  6.17 przedstawiono prognozowane przyrosty mocy 
zainstalowanej Oze do produkcji energii elektrycznej oraz zakładane 

w KPD przyrosty produkcji ciepła (bez paliw transportowych) z odna-
wialnych zasobów energii w latach 2011-2020. 

rys. 6.16 - prognozowany w Kpd przyrost mocy elektrycznych 
zainstalowanych w oZe w latach 2011-2020  [mw]

rys. 6.17 - prognozowany w Kpd przyrost produkcji ciepła z no-
wych mocy zainstalowanych w oZe w latach 2011-2020 [ktoe]
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w celu określenia realnego potencjału inwestycji i zatrudnienia przy 
produkcji oraz montażu (instalacji) urządzeń energetyki odnawial-
nej w Polsce dokonano szacunkowych przeliczeń dotyczących skali 
nowych inwestycji oraz zatrudnienia w sektorze Oze do 2020 roku. 

w celu oszacowania skali inwestycji przyjęto jednostkowe nakłady 
inwestycyjne (na jednostkę mocy/wydajności) wg prognoz Komisji 
europejskiej7 oraz DLr8 na lata 2011-2020 (rys. 6.17), a dokonano 
oszacowania wysokości nakładów inwestycyjnych w  obrębie po-
szczególnych technologii.

rys. 6.18 - wysokość nakładów inwestycyjnych dla technologii oZe przewidzianych w polskim Kpd. 
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7 european Commission: energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport. COM(2008) 781 final. Brussels, 13.11.2008.

8 wolfram Krewitt, Sonja Simon, Thomas Pregger: “renewable energy technology investment costs. DLr, institute of Technical Thermodynamics Systems analysis and Technology assessment, 
Stuttgart 2008.
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Dane i wyniki analiz przedstawiono w Tab. 6.10. 

tab. 6.10 - oszacowanie oczekiwanej do 2020 r. (na podstawie Kpd) skali nowych w energetyce odnawialnej z podziałem na techno-
logie oZe i rodzaje końcowych nośników energii 

technologia oZe wg Kpd
przyrost mocy zain-

stalowanej [mw]
nakłady jednost-
kowe [euro/mw]

skala inwestycji 
2011-2020 [meuro]

energia elektryczna

elektrownie wodne <1Mw 40  2 900 000 116

elektrownie wodne 1Mw – 10Mw 60 2 331 000 140

elektrownie wodne >10Mw 100 1 800 000 180

Systemy PV* 3 3 499 000 10

elektronie wiatrowe duże 4 500 1 088 000 4 896

eletrownie wiatrowe morskie 500 2 772 000 1 386

elektrownie wiatrowe małe 550 3 000 000 1 650

Układy CHP na biomasę 1 250 2 017 000 2 521

Biogazownie CHP 900 4 000 000 3 600

ciepło

Ciepłownie geotermalne (płaskie i próżniowe) 225 1 150 000 259

Kolektory słoneczne (płaskie i próżniowe) 11 281 700 000 7 897

Kotły na biomasę 1 838 355 000 652

Biogazownie – ciepło z CHP 564 - -

Pompy ciepła (p.c.) 286 600 000 172

transport

Bioetanol 250 - -

Biodiesel 1 111 2 600 000 2 893

energia elektryczna – drogowy 29 - -

energia elektryczna – szynowy 22 - -

Biogazownie w sieci gazowej (biometan do sieci gazowej 
i bezpośr. do środków transp.)

96 4 000 000 384

raZem 2 360 26 756

*Dane oparte na oficjalnym dokumencie - KPD z 2010 r. Przeprowadzone na tej podstawie szacunki są zaniżone z uwagi na zaproponowane w 2012 r. w projekcie ustawy o Oze 2-3 
krotnie wyższe wsparcie dla fotowoltaiki oraz 2-krotny spadek wysokości kosztów modułów fotowoltaicznych. Przyp aut.  

z przedstawionych analiz wynika, że można oczekiwać, że cał-
kowite nakłady inwestycyjne (na nowe inwestycje) w sektorze 
energetyki odnawialnej do 2020 roku mogą sięgać 26,7 mld 
euro (2,7 mld/rok). Oznacza to, że w stosunku do 2009 r. (por. 
tabela 6) moce i  zdolności produkcyjne do 2020 r. wzrosną 
ok. 10-krotnie, natomiast średnioroczne obroty na rynku in-
westycji w  okresie 2011-2020, będą ok. 3  krotnie wyższe niż 
w  2009 roku, co odpowiada średniorocznemu tempu wzrostu 
całego sektora rządu 38%. Ok. 55% nakładów przypadnie na 
sektor zielonej energii elektrycznej, 34% na sektor zielonego 
ciepła i chłodu, a 11% na sektor wytwarzania paliw dla zielo-
nego transportu, przy czym ze względu na przyjęte w artykule 
założenia upraszczające może się okazać, że w praktyce udziały 

inwestycji Oze w  ciepłownictwie i  transporcie mogą być pro-
porcjonalnie nieco wyższe.

wiodącymi technologiami Oze, jeśli chodzi o inwestycje, w oparciu 
o KPD i powyższe założenia, w okresie do 2020 roku będą: elektrow-
nie wiatrowe i kolektory słoneczne (udział każdej z technologii 30%) 
oraz biogazownie (13%). 

Na rys. 6.18 przedstawiono graficznie planowaną skalę inwestycji 
w sektorze Oze do 2020 roku, z podziałem na poszczególne tech-
nologie, rodzaje produkowanego nośnika energii (ciepło, energia 
elektryczna) oraz z  wyróżnieniem (kolorem- na zielono) tych in-
westycji, które dotyczą mikroinstalacji, mających najszersze 
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zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Łączne nakłady na 
wdrożenie KPD w  horyzoncie czasowym do 2020 roku w  segmen-
cie mikroźródeł (mikroinstalacji) wyniosą – 14  mld euro. Taka 

skala inwestycji (i  późniejszego ich serwisowania) powinna być 
zrealizowana przez instalatorów przygotowanych zawodowo i certy-
fikowanych w myśl dyrektywy 2009/28/we. 

rys. 6.19 - inwestycje w oZe ze szczególnym uwzględnieniem mikrositalacji (zaznaczono kolorem zielonym) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Nakłady inwestycyjne na wdrożenie KPD
w latach 2011-2020 (mln. EURO)

Sys
tem

y P
V

energia elektryczna

ciepło

Ele
ktro

wnie
 wodn

e <
 1 M

W

Ele
ktro

wnie
 wodn

e  1
 - 1

0 M
W

Ele
ktro

wnie
 wodn

e  >
 10

 MW

Cie
pło

wnie
 ge

ote
rmaln

e

Kot
ły n

a b
iom

asę

Ele
ktro

wnie
 wiatr

owe m
ors

kie

Ele
ktro

wnie
 wiatr

owe m
ałe

Ukł
ady

 CH
P n

a b
iom

asę

Bio
gaz

ownie

Ele
ktro

wnie
 wiatr

owe d
uże

Kol
ekt

ory
 sło

nec
zne

Pom
py 

cie
pła

Oprócz grupy mikroinstalacji objętych obowiązkiem certyfikacji ich 
instalatorów w  ramach dyrektywy 2009/28/we (kotły na biomasę, 
pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne) pol-
ski KPD uwzględnia także dwie dodatkowe grupy mikroinstalacji 
o  znaczącej skali inwestycji, które powinny być wspierane tak 
jak inne mikroinstalacje w ramach nowej ustawy Oze. Są to małe 
elektrownie wiatrowe (występujące na znaczną skalę także w KPD 

takich krajów jak Hiszpania i wielka Brytania) i mikrobiogazownie 
(uwzględnione w  KPD takich krajów jak Niemcy, austria), a  więc 
technologie wymagające niezwykle wysokich umiejętności insta-
latorskich. Jednakże wg zapisów projektu ustawy Oze9 instalatorzy 
małych elektrowni wiatrowych i małych biogazowni nie zostali objęci 
obowiązkiem certyfikacji. 

9  z dnia 9 października 2012r.



48

7. SySTeM KSzTaŁCeNia 
zaDOwODOweGO w POLSCe

7.1. KsZtałcenie Zawodowe w polsce

Schemat na rys. 7.1 prezentuje obowiązujący w Polsce system edu-
kacji z  podziałem na formy szkolne i  pozaszkolne. Na schemacie 
zostały wyszczególnione elementy systemu obejmujące kształcenie 

zawodowe, w których należy upatrywać źródeł podnoszenia kwalifi-
kacji branży budowlanej.

rys. 7.1 - formy podnoszenia kwalifikacji w polsce.
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Kształcenie w formach szkolnych odbywa się w publicznych i nie-
publicznych szkołach podstawowych i  ponadpodstawowych oraz 
wyższych. 

w  ramach publicznego systemu szkolnego wśród zawodów tech-
nicznych ściśle powiązanych z  odnawialnymi źródłami energii 
występował do końca 2011 r. jedynie technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, dla którego aktualna podstawa programowa 
została przyjęta przez Ministra edukacji rozporządzeniem z  dnia 
19.04.2011 r. (symbol cyfrowy 311[56]). zawód ten jest aktualnie 
nauczany w 17 szkołach w Polsce dla 272 uczniów. 

Dokształcanie i  doskonalenie w  formach pozaszkolnych może być 
realizowane przez:

 ! publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
 ! publiczne i niepubliczne placówki kształcenia praktycznego,
 ! ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 ! osoby fizyczne i  prawne prowadzące działalność oświatową 

i posiadające akredytacje na całość lub część organizowanego 
kształcenia,

 ! osoby fizyczne i prawne, które działalność oświatową prowadzą 
na zasadach działalności gospodarczej i nie posiadają akredy-
tacji zgodnie z przepisami oświatowymi.

Ustawiczne kształcenie zawodowe w Polsce skierowane jest do osób, 
które spełniły obowiązek szkolny i  pragną zdobyć bądź uzupełnić 
wiedzę i umiejętności i uzyskać kwalifikacje zawodowe. Kształcenie 
ustawiczne zgodnie z art. 68a ustawy o systemie oświaty jest orga-
nizowane i prowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach dla 
dorosłych oraz publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia 
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach 
dokształcania i  doskonalenia zawodowego. Poza formalnym sys-
temem kształcenia ustawicznego dopuszcza się formy kształcenia 
nieformalnego prowadzonego w  oparciu o  ustawę z  dnia 2 lipca 
2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 
1807). Na podstawie tej regulacji prawnej najczęściej prowadzone są 
szkolenia przez przedstawicieli firm oferujących technologie i mate-
riały eksploatacyjne. w przypadku tego rodzaju działalności kurator 
oświaty nie obejmuje nadzorem kształcenia prowadzonego przez te 
podmioty i nie istnieje jeden scentralizowany system nadzoru nad 
jakością kursów prowadzonych w ramach tych przepisów. 

dnia 11 stycznia 2012 r. minister edukacji wydał 
rozporządzenie w  sprawie kształcenia ustawicznego w  for-
mach pozaszkolnych, którego celem jest „poprawa powiązania 
oferty w  zakresie kształcenia zawodowego i  ustawicznego z  po-
trzebami rynku pracy, w szczególności poprzez określenie efektów 
kształcenia w ujęciu kwalifikacyjnym”10. rozporządzenie ustanawia 

między innymi nowe formy kształcenia kursowego wchodzące w życie 
od 1 września 2012 r. (zaznaczone na rys. 5. jako stan obowiązujący 
od 1 września 2012 r.). 

Na zasadach określonych w  rozporządzeniu kwalifikacyjne kursy 
zawodowe będą mogły prowadzić nie tylko szkoły prowadzące 
kształcenie zawodowe, ale także placówki kształcenia ustawicz-
nego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcenia 
i doskonalenia zawodowego. Uprawnione do tego są również pod-
mioty spoza systemu oświaty - instytucje rynku pracy działające na 
podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową oraz osoby prawne 
i fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określo-
nych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

rozporządzenie ściśle koresponduje z  rozporządzeniem z Ministra 
edukacji Narodowej z  dnia 23 grudnia 2011 r. w  sprawie klasyfi-
kacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ustalającym katalog 251 
kwalifikacji zawodowych w ramach ujętych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego oraz wprowadzającego nowe kwalifikacje 
zawodowe, np. „wykonywanie izolacji budowlanych”.

rozporządzenie MeN z  dnia 11 stycznia 2012 r. wprowadzi pełną 
komplementarność kursów zawodowych w  stosunku do edukacji 
zawodowej w szkołach zawodowych i  technikach. zarówno kształ-
cenie szkolne jak i kursy zawodowe będą opierać się na podstawach 
programowych danych zawodów, a dzięki ujednoliceniu kwalifikacji 
będących składowymi danego zawodu, zaistnieje możliwość bardziej 
elastycznego łączenia różnych form edukacji zawodowej. 

Nowe rozporządzenie zastąpi rozporządzenia:
 ! Ministra edukacji i  Nauki z  dnia 3 lutego 2006r. w  sprawie 

uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkol-
nych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),

 ! Ministra edukacji Narodowej z  dnia 15 czerwca 2009 r. 
w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, pu-
blicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych 
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 
99, poz. 828)”.

w  świetle wdrażanego rozwiązania możliwe będzie uzupełnianie 
dotychczas posiadanej wiedzy i  umiejętności o  nowo-definiowane 
kwalifikacje związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi 
źródłami energii.

analizując polski system kształcenia zawodowego należy wyróżnić 
zawody, których wykonywanie wiąże się z posiadaniem stosownych 

10 Uzasadnienie do rozporządzenia Ministra edukacji w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r.  
http://www.men.gov.pl/images/stories/rozporzadzenia/ksztalcenie_ustawiczne.pdf
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uprawnień nadawanych przez organizacje branżowe. Same kwa-
lifikacje są nabywane podczas edukacji w  szkole zawodowej bądź 
na odpowiednim kursie zawodowym i  mogą zostać potwierdzone 
przed Okręgową Komisją egzaminacyjną, natomiast wykonywanie 
prac związanych z  zawodem może wiązać się z  koniecznością po-
twierdzenia uprawnień przed komisjami branżowymi (np. Urzędu 

regulacji energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego, izby inżynierów 
Budownictwa i.in.). Podobny kierunek obrały prace nad wdrożeniem 
certyfikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii. Opis przebiegu 
prac wdrożeniowych przedstawiono w niniejszym rozdziale w para-
grafie dotyczącym akredytacji i certyfikacji. 

7.2. struKtura odpowiedZialnoŚci Za ustawicZne KsZtałcenie Zawodowe

Na szczeblu krajowym odpowiedzialność za ustawiczne kształ-
cenie zawodowe spoczywa na Ministerstwie edukacji Narodowej 
(MeN) oraz Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej (MPiPS). 
Odpowiedzialność tę określają dwa podstawowe dokumenty: Ustawa 
o systemie oświaty11 oraz Ustawa o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy12, przy czym zadania Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej ograniczają się do zagadnień związanych z kształceniem 
oraz doradztwem i poradnictwem zawodowym dla osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy natomiast strona merytoryczna a w szczegól-
ności jakość samego kształcenia to domena MeN. 

Podstawy programowe dla poszczególnych zawodów przygotowy-
wane są w MeN. zbiory umiejętności dla poszczególnych zawodów 
są opracowywane dla różnych poziomów kształcenia w  ramach 
formalnego systemu szkolnictwa zawodowego pod nadzorem odpo-
wiednich ministerstw. 

Opracowanie programów nauczania powierza się nauczycielom oraz 
Krajowemu Ośrodkowi wspierania edukacji zawodowej i Ustawicznej.

Programy szkoleń dla potrzeb budownictwa są mocno zróżnicowane 
zarówno w zawartości treści nauczania jak i czasu dydaktycznego. 
zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kursy dzielą się w na-
stępujący sposób:

 ! kursy zawodowe,
 ! kursy,
 ! seminaria.

ze względu na długość trwania można je podzielić również na:
 ! kursy zawodowe kwalifikacyjne liczące średnio 220 godzin,
 ! kursy przygotowujące do zawodu – od 120 do 180 godzin,
 ! kursy przygotowujące do wykonywania pracy w określonym za-

kresie w danym zawodzie – od 40 do 80 godzin,
 ! kursy doskonalące – od 10 do 30 godzin.

Pierwsze trzy grupy kursów prowadzone są w  ramach formalnego 
systemu kształcenia, natomiast kursy doskonalące często są 

prowadzone przez podmioty poza formalnym systemem kształcenia. 
Kursy zawodowe prowadzone były głównie przez placówki kształ-
cenia ustawicznego, natomiast kursy doskonalące – głównie przez 
producentów i dystrybutorów materiałów, urządzeń oraz technologii 
budowlanych.

wskazany powyżej podział obowiązuje do końca 2012 r.

Od dnia 1 września 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie 
kształcenia ustawicznego w  formach pozaszkolnych13, które wpro-
wadza następujące nowe formy:

 ! kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 ! kurs umiejętności zawodowych,
 ! kurs kompetencji ogólnych,
 ! kurs dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, 
 ! kurs inny niż wymienione w  punktach 1-3 umożliwiający 

uzyskanie i  uzupełnienie wiedzy, umiejętności i  kwalifikacji 
zawodowych. 

Ustawiczne kształcenie zawodowe będzie prowadzone w  ramach 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych (p.1), kursów umiejętności 
zawodowych (p.2) i innych kursów (p.5).

ad. 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy będzie prowadzony według 
programu nauczania uwzględniającego podstawę programową 
kształcenia w  zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifika-
cyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, przeprowadzanego przez 
Okręgową Komisję egzaminacyjną. 

ad. 2. Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według 
programu nauczania uwzględniającego podstawę programową 
określonego zawodu w  zakresie jednej części efektów kształcenia 
wyodrębnionej w ramach danej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin 
kształcenia na kursie umiejętności zawodowych jest równa ilora-
zowi liczby godzin kształcenia przewidzianej dla danej kwalifikacji 

11  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

12  Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

13  rozporządzenie Ministra edukacji w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r.
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w  podstawie programowej oraz liczby części efektów kształcenia 
wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji. 

ad. 5. Kurs niespełniający wymogów wymiaru dydaktycznego kwa-
lifikacyjnego kursu zawodowego i kursu umiejętności zawodowych, 
jest prowadzony według programu opracowanego, przez organizatora 
lub zleceniodawcę szkolenia bądź inny podmiot (Ure, UDT, instytut 
Spawalnictwa, iMBiGS, zrzeszenia branży zawodowej) w  oparciu 
o podstawę programową określonego zawodu.

Punktem wyjścia do modyfikacji klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego jest wyodrębnienie w ramach określonych zawodów po-
szczególnych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób 
wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych 
i społecznych, opisanych w podstawie programowej.

Nadzór nad placówkami kształcenia ustawicznego na poziomie 
krajowym sprawuje zgodnie z ustawą minister edukacji. Na pozio-
mie lokalnym placówki zarejestrowane we właściwych terytorialnie 
samorządach (starostwa, prezydenci miast) nadzoruje w imieniu mi-
nistra edukacji kurator oświaty.

7.3. firmy sZKoleniowe

Na podstawie informacji z  rejestru instytucji Szkoleniowych (riS), 
Polskiej izby Firm Szkoleniowych (PiFS) i ParP szacowana liczba firm 
i instytucji szkoleniowych sięga 9,5 tys. Ustalenie liczby firm prowa-
dzących szkolenia dla potrzeb budownictwa na podstawie dostępnych 
danych statystycznych nie jest możliwe ze względu na fakt, iż część 
podmiotów prowadzących szkolenia nie jest ewidencjonowana 
w  statystykach ze względu na charakter prowadzonej działalności 
podstawowej (producenci i dystrybutorzy materiałów i technologii).

w całym kraju funkcjonuje 136 Centrów Kształcenia Ustawicznego, 
137 Centrów Kształcenia Praktycznego oraz 24 zakłady Doskonalenia 
zawodowego prowadzące 283 placówki kształcenia ustawicznego14.

Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkol-
nych mogą uzyskać zgodnie z  art. 68b ustawy o  systemie oświaty 
akredytację stanowiącą potwierdzenie spełnienia określonych 
wymogów i  zapewnienia wysokiej jakości prowadzonego kształce-
nia. akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego 

kształcenia. akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla 
siedziby placówki, w  drodze decyzji administracyjnej wydawanej po 
przeprowadzeniu audytu przez zespół powołany przez kuratora oświaty.

Poza procesem akredytacji szkoleń i  kursów wynikającym z  ww. 
ustawy istnieją wymogi dotyczące szczególnych rodzajów szkoleń. 
wymogi te weryfikowane są przez instytucje branżowe. Przykładem 
tu mogą być m.in. Urząd regulacji energetyki oraz Urząd Dozoru 
Technicznego – weryfikują i zatwierdzają programy szkoleniowe lub 
instytut Mechanizacji Budownictwa i  Górnictwa Skalnego – prze-
prowadzany jest rozbudowany proces dopuszczenia placówki do 
prowadzenia szkoleń z zakresu maszyn i sprzętu budowlanego.

wspominany wcześnie projekt ustawy o  Oze wprowadza definicję 
akredytowanego organizatora szkolenia podstawowego lub przy-
pominającego. Organizatorami będą mogli być także producenci 
urządzeń lub systemów odnawialnych źródeł energii, instytucje, 
stowarzyszenia. 

7.4. statystyKi w ZaKresie Kursów, Kursantów i organiZacji prowadZących sZKolenia

idea kształcenia ustawicznego cieszy się wśród Polaków wysoką 
popularnością. Odsetek dorosłych podnoszących kwalifikacje zawo-
dowe oscyluje w granicach 10,7%15 do 19%16. Najczęściej podjęcie 
kształcenia następuje z  inicjatywy pracodawcy – około 40% za-
trudnionych korzysta z  kursów doszkalających finansowanych lub 
współfinansowanych przez firmy. Pomimo znacznych środków na 
szkolenia, płynących z Unii europejskiej, wskaźnik udziału Polaków 
w  kształceniu ustawicznym rośnie powoli, w  2010r. wynosił 5,3% 
przy 9,1% w eU. 

Koszty kształcenia nieformalnego pokrywane są głównie ze środ-
ków samych uczestników. wyjątek stanowią szkolenia finansowane 
z europejskiego Funduszu Społecznego oraz pokrywane z Funduszu 
Pracy szkolenia dla bezrobotnych. Źródła finansowania nieformal-
nego kształcenia ustawicznego to: budżet państwa, Fundusz Pracy, 
Fundusze Strukturalne, środki własne uczestników oraz środki 
pracodawców.17

14  GUS.

15  Dane dotyczą udziału w kształceniu pozaformalnym w latach 209-2011 (Czapiński, Panek 2011)

16  Dane dotyczą roku 2010 i odnoszą się do udziału w kształceniu pozaformalnym oraz nieformalnym (worek i inni 2011)

17  Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce - Charakterystyka ogólna; Urząd Publikacji Unii europejskiej, Luksemburg 2011.
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w  ośrodkach szkoleniowych zakładów Doskonalenia zawodowego 
corocznie szkoli się od 200 do 230 tys. osób, w  tym 24-30 tys. 
w zawodach budowlanych i okołobudowlanych. w skali całego kraju 
rokrocznie przeprowadza się ok. 1,7 – 2,0 tys. kursów w zawodach 
budowlanych i okołobudowlanych.

w roku 2010 w rzemiośle – w zawodach związanych z budownictwem 
pobierało naukę 13 tys. młodocianych pracowników: ok. 4600 mu-
rarzy, ok. 2700 elektryków, ok. 3000 monterów instalacji i urządzeń 

sanitarnych, ok. 1800 malarzy, ok. 900 os.-pozostałe branże zwią-
zane z budownictwem.

w  ośrodkach występujących poza systemem edukacji rocznie 
w zakresie ee i Oze realizuje się szkolenia dla ponad 20 tys. osób. 
w zakresie efektywności energetycznej w roku 2011 r. podmioty pry-
watne nie będące częścią systemu oświaty przeszkoliły ok. 10.200 
osób, natomiast w zakresie Oze ok. 10.400 osób. Szczegółowe dane 
przedstawia tabela 9. Szkolenia dla pracowników sektora budowla-
nego, w tym instalatorów z zakresu ee i Oze.

7.5. otocZenie prawne certyfiKacji i aKredytacji

akredytacja

w celu zapewnienia potencjalnym słuchaczom usług edukacyjnych 
porównywalnych jakościowo stworzona została procedura akredy-
tacyjna umożliwiająca ocenę przygotowania placówek do realizacji 
kształcenia, dokształcania i doskonalenia na wysokim poziomie. 

Podstawą prawną procedury jest wydane przez Ministra edukacji 
Narodowej z 20 grudnia 2003 roku (Dz. U. nr 227, poz. 2247) rozpo-
rządzenie w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących 
kształcenie ustawiczne w  formach pozaszkolnych. wdrożone roz-
porządzeniem procedury akredytacji zgłoszonej formy kształcenia 
obejmują ocenę:

 ! bazy dydaktyczno-lokalowej,
 ! kadry dydaktycznej,
 ! materiałów metodyczno-dydaktycznych, maszyn i urządzeń nie-

zbędnych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 ! dokumentację przebiegu kształcenia,
 ! programy nauczania zgodne z  podstawami programowymi dla 

określonego zawodu.

akredytację formy kształcenia zgłoszonej do oceny przeprowadza 
powołany przez kuratora oświaty zespół akredytacyjny, w skład, któ-
rego wchodzą inżynierowie i specjaliści branżowi desygnowani przez 
zrzeszenia branżowe, izby gospodarcze, związki zawodowe, agencje 
rządowe, itp.

Prowadzenie kształcenia w  specjalistycznych dziedzinach może 
wiązać się z koniecznością uzyskania szczególnej formy akredyta-
cji. Przykładem może tu być procedura potwierdzenia spełnienia 
wymogów przez podmioty ubiegające się o  upoważnienie do re-
alizacji szkoleń z  zakresu obsługi maszyn i  urządzeń, określona 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki18. w tym przypadku procedura 

oparta jest bezpośrednio na wytycznych ministerstwa gospodarki 
a  zespół oceniający spełnienie wymogów złożony jest z ekspertów 
instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ta forma 
akredytacji występuje jednak w pojedynczych przypadkach.

Uzyskanie przez placówkę akredytacji określonej tematycznie formy 
kształcenia stanowi gwarancję osiągania i utrzymania odpowiednio 
wysokiej jakości świadczonej usługi edukacyjnej. 

egzaminowanie i potwierdzanie kwalifikacji

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych uregulowane ustawą o sys-
temie oświaty odbywa się w  drodze egzaminów zewnętrznych, 
przeprowadzanych przez Okręgowe Komisje egzaminacyjne, a także 
komisje kwalifikacyjne powoływane przez Urząd Dozoru Technicznego, 
Urząd regulacji energetyki, instytut Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego, instytut Transportu Samochodowego, instytut 
Spawalnictwa. 

istnieje możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w  sys-
temie czeladniczych i mistrzowskich egzaminów przeprowadzanych 
przez komisje izb rzemieślniczych19. Do egzaminów przystępują 
przede wszystkim uczniowie-młodociani pracownicy, pobierający 
praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Liczba osób 
przystępujących do tych egzaminów średniorocznie we wszystkich 
zawodach oscyluje w granicach 32 tys. na tytuł czeladnika i 3 tys. 
na tytuł mistrza.

Niezależnie od prowadzonych egzaminów zewnętrznych placówki 
kształcenia ustawicznego przeprowadzają w  ramach wewnętrz-
nego nadzoru pedagogicznego organizują egzaminy wewnętrzne, 
na podstawie, których wystawiają uczestnikom zaświadczenia we-
dług wzorów zamieszczonych w  rozporządzeniu ministra edukacji 

18 §25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263)

19 Podstawa prawna: Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. oraz rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 12.10.2005 r. w sprawie egzaminów na tytuł czeladnika i mistrza 
w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
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narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozasz-
kolnych poświadczające zaliczenie szkolenia zgodnie z  wymogami 
wynikającymi z podstawy.

Formalno-prawne uwarunkowania kwalifikacji zawodowych i  cer-
tyfikacji pracowników sektora energetyki odnawialnej -szkolenie 
i certyfikacja instalatorów odnawialnych źródeł energii w Krajowym 
Planie Działania w zakresie energii ze Źródeł Odnawialnych (KPD).

w  polskim „Krajowym planie działań w  zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych” (KPD) przyjętym przez rząd w  dniu 5 grudnia 2010 
roku dokonano podsumowania stanu wiedzy w  zakresie szkolenia 
i  certyfikacji instalatorów oraz szkolenia i  autoryzacji jednostek 
certyfikujących. 

Jednocześnie stwierdzono, że niektóre organizacje zapewniają 
szkolenia np. z zakresu oceny energetycznej budynku, ale nie ziden-
tyfikowano szkoleń przeznaczonych wyłącznie dla osób zajmujących 
się szeroko pojętym obszarem instalacji energii odnawialnej i zapo-
wiedziano, że w celu wywiązania się z wymogów dyrektywy 2009/28/
we oraz zapewnienia prawidłowości instalowania nowych urządzeń 
i instalacji Oze, przewiduje się wprowadzenie w nowych regulacjach 
odpowiedniego systemu certyfikacji i  autoryzacji, którym objęci 
zostaliby wszyscy instalujący urządzenia Oze. wniosek ten potwier-
dzono analizą ówczesnego status quo.

w punkcie 4.2.5 KPD dot. certyfikacja instalatorów (art. 14 ust. 3 
dyrektywy 2009/28/we) stwierdzono, że w polskim systemie praw-
nym nie występuje odrębna procedura certyfikowania instalatorów 
małych kotłów i  pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych 
i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych 
oraz pomp ciepła, zgodna z art. 14 ust. 3 dyrektywy 2009/28/we. za 
równoważny system kwalifikowania uznać można jednak procedurę 
ustanowioną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eks-
ploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn 
zm.). Przedmiotowe rozporządzenie wydane zostało na podstawie 
upoważnienia zawartego w art. 54, ust 6 ustawy – Prawo energe-
tyczne, który nakłada na osoby zajmujące się eksploatacją sieci 
oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach wykonawczych, 
obowiązek posiadania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem wy-
danym przez komisje kwalifikacyjne

w efekcie dokonanej w KPD analizy i inwentaryzacji szkoleń i cer-
tyfikacji, stwierdzono, iż w oparciu o dotychczasowy system prawny 
i dotychczasową praktykę nie da się wdrożyć przepisów dyrektywy 
2009/28/we. Najbardziej odpowiednim kształtem ram prawnych 
dla systemu przyznawania kwalifikacji zawodowych określonych 
w art. 14 ust. 3 dyrektywy 2009/28/we jest ustanowienie odrębnej 

delegacji ustawowej w przedmiocie szczegółowych zasad stwierdza-
nia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się instalowaniem 
mikro i  małych instalacji Oze. w  ślad za tą tezą skonkludowano 
stwierdzono, że w  polskim systemie prawnym ustanowienie za-
wodu regulowanego (a takim bez wątpienia jest zawód instalatora 
małych kotłów i  pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych 
i  systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermal-
nych oraz pomp ciepła) może być wprowadzone wyłącznie w drodze 
ustawy, która obejmie wszystkie poziomy administracji państwowej. 
zapowiedziano, że stosowne regulacje znajdą się w ustawie o odna-
wialnych źródłach energii, która całościowo ma wdrożyć dyrektywę 
2009/28/we. 

Formalna procedura przygotowania i  uchwalenia ustawy o  Oze 
rozpoczęła się 22 grudnia 2011 roku wraz z opublikowaniem przez 
Ministerstwo Gospodarki i poddaniu konsultacjom społecznym pro-
jektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Praca nad projektem 
jest dalej w toku. 

w dniu 29 maja 2012r. , a następnie 27 lipca 2012r. w Ministerstwie 
Gospodarki odbyła się konferencja na której przedstawicielom or-
ganizacji społecznych i  zawodowych z  branży Oze zaprezentowano 
nową po odbytych konsultacjach środowiskowych i międzyresorto-
wych wersję projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym 
zapisy dotyczące szkoleń i certyfikacji instalatorów systemów Oze. 
Poniżej wybrano elementy nowej wersji z ustawy dot. certyfikacji.

wg zapisów w  projekcie ustawy instalatorem małych instalacji 
i  mikroinstalacji, zwanym dalej „instalatorem”, może być osoba, 
która posiada ważny certyfikat instalatora małych instalacji 
i mikroinstalacji. 

Certyfikat upoważnia do instalowania następujących rodzajów 
instalacji:

 ! kotłów i pieców na biomasę;
 ! systemów fotowoltaicznych;
 ! słonecznych systemów grzewczych;
 ! pomp ciepła;
 ! płytkich systemów geotermalnych.

instalator w zakresie określonym wydanym certyfikatem może do-
konywać także modernizacji małych instalacji i mikroinstalacji oraz 
utrzymywać je w należytym stanie technicznym.

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), wydaje certyfikat na 
okres 5 lat, licząc od dnia wydania decyzji, osobie, która:

 ! posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 ! posiada wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub 

równoważne wzakresie instalowania urządzeń i  instalacji: 
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sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub 
elektrycznych;

 ! posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe w  zakresie in-
stalowania, dokonywania modernizacji małych instalacji albo 
mikroinstalacji lub utrzymywania w  należytym stanie tech-
nicznym minimum trzech takich instalacji, z  określeniem ich 
rodzaju, miejsca oraz parametrów technicznych.

 ! nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów lub obrotowi 
gospodarczemu;

 ! ukończyła szkolenie poświadczone zaświadczeniem, przepro-
wadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń w zakresie 
dotyczącym danego rodzaju instalacji;

 ! złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin odpowiednio dla da-
nego rodzaju Oze przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną 
działającą przy Prezesie UDT, nie później niż w terminie 12 mie-
sięcy od dnia ukończenia szkolenia. 

egzamin jest płatny.

inne kluczowe w przedmiotowej sprawie elementy nowego projektu 
ustawy to:

 ! za równoważne z  uzyskaniem certyfikatu instalatora małych 
instalacji i  mikroinstalacji uznaje się uzyskanie świadectwa 
ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplo-
mowych lub równorzędnych w  terminie 3 lat od dnia wejścia 
w życie ustawy.

 ! w  terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w  życie ustawy za 
uznawane będzie ukończenie szkolenia u  producenta danego 
rodzaju instalacji poświadczonego zaświadczeniem, jeźeli pro-
gram szkolenia w  części teoretycznej i  praktycznej dotyczył 
jako minimum zagadnień związanych z projektowaniem, mon-
tażem i  konserwacją instalacji Oze oraz odpowiednich norm 
i przepisów,

 ! Tymczasowe dokumenty wygasają z dniem upływu ich ważno-
ści, ale nie później niż w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie 
ustawy.

 ! akredytacji ośrodków szkoleniowych dokonuje Urząd Dozoru 
Technicznego, prowadzący jednocześnie rejestr akredytowanych 
ośrodków szkoleniowych i rejestr certyfikowanych instalatorów 
Oze.

Przedstawiony projekt nie wzbudził już kontrowersji, z uwagi na fakt 
długich czasowo i  aktywnych środowiskowo konsultacji, podczas 
których 298 podmiotów zgłosiło 2528 uwag i propozycji. wiele z nich 
zostało uwzględnionych. Opracowane uwagi środowiska energetyki 
odnawialnej w części dotyczącej szkolenia i certyfikowania instala-
torów zostały umieszczone w załączniku, pkt 13.4 . 

Dalsze, szczegółowe uregulowania tej problematyki znajdą się 
w  rozporządzeniu do Ustawy Oze, nad którego projektem trwają 
obecnie prace.

7.6. efeKtywnoŚć energetycZna i oZe w programach sZKoleniowych

analizę pokrycia zapotrzebowania na szkolenia z zakresu energetyki 
odnawialnej oraz efektywności energetycznej przez obecny system 
kształcenia należy podzielić na dwie części:

 ! analiza występujących w systemie wyodrębnionych szkoleń do-
tyczących Oze i ee,

 ! analiza istniejących programów szkoleń budowlanych pod ką-
tem występowania w  nich bardziej lub mniej podkreślanych 
zagadnień z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii.

w  odniesieniu do szkoleń z  zakresu odnawialnych źródeł energii 
i efektywności energetycznej należy zaznaczyć, że w chwili obecnej 
nie prowadzi się kursów dla pracowników kadry wykonawczej (blue 
collar workers) z  zakresu efektywności energetycznej. w  sposób 
sporadyczny organizowane są konferencje i  seminaria opisujące 
zagadnienia efektywności energetycznej w budynkach, jednak są to 
spotkania organizowane przede wszystkim dla inżynierów projektu-
jących tego typu rozwiązania bądź dla audytorów energetycznych. 

w zakresie odnawialnych źródeł energii możemy już mówić o ofercie 
szkoleniowej dla pracowników wykonawczych, aczkolwiek szkolenia 
w  tym zakresie prowadzone są stosunkowo rzadko. Powstawianie 
programów tych szkoleń to zazwyczaj inicjatywa organizacji zrze-
szających instalatorów i  producentów urządzeń tego typu, bądź 
bezpośrednio przez firmy sprzedające daną technologię, rzadziej 
przez firmy szkoleniowe. 

Kształcenie pracowników na poziomie wykonawczym zajmujących 
się Oze według obowiązującego prawa oświatowego może być też 
prowadzone w systemie szkolnym – w technikum w zawodzie tech-
nik urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej. Od 1 września 
2012 r. kwalifikacje technika będzie można uzyskać uczestnicząc 
także w  kwalifikacyjnym kursie zawodowym obejmującym dwie 
kwalifikacje:

 ! montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 ! eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
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Kurs kończy się egzaminem przed Okręgową Komisją egzaminacyjną.

Kwalifikacje instalatora mikroinstalacji energii odnawialnej będzie 
można nabyć uczestnicząc w  kursie umiejętności zawodowych, 
obejmującym rodzaje mikroinstalacji wymienione w art. 64 ustawy 
o odnawialnych źródłach energii. 

Osoba przygotowująca się do egzaminu w obrębie tylko jednego ro-
dzaju mikroinstalacji może nabyć wiedzę i  umiejętności na kursie 
obejmującym jeden z rodzajów mikroinstalacji wymieniony w art. 64 
ww. ustawy.

Przykładem kursu umiejętności zawodowych może być kurs 
wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
– jest to jedna część efektów kształcenia w  ramach kwalifikacji 
B21: Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dla której 
w podstawie programowej przewidziano 590 godzin dydaktycznych. 
w  kwalifikacji B21 wymieniono trzy części efektów kształcenia 
– wobec tego minimalna liczba godzin dla omawianego kursu umie-
jętności zawodowych wynosi 197 godzin.

Od 1 września 2012 r. kursy branży budowlanej uwzględniające 
tematykę efektywności energetycznej będą mogły być oferowane, 
jako kursy umiejętności zawodowych lub jako kursy inny (zgodnie 
z klasyfikacją wynikającą z rozporządzenia ministra edukacji z dnia 
11 stycznia 2012 r.).

Dotychczasowa edukacja pozaszkolna dla potrzeb budownictwa 
prowadzona była w  oparciu o  rozporządzenie ministra edukacji 
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 
osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i  kwalifikacji zawodo-
wych w formach pozaszkolnych (rozporządzenie traci moc z końcem 
2012r.). rozporządzenie przewidywało trzy formy kształcenia:

 ! kursy zawodowe 
 ! system formalny, kursy, seminaria
 ! pozaformalny.

Kursy zawodowe prowadzone były głównie przez placówki kształ-
cenia ustawicznego, natomiast kursy doskonalące – głównie przez 
producentów i dystrybutorów materiałów, urządzeń oraz technologii 
budowlanych.

w  odniesieniu do istniejących programów szkoleniowych należy 
wskazać, iż w systemie oświaty obowiązuje podstawa programowa 
kształcenia w  zawodzie technik urządzeń i  systemów energetyki 
odnawialnej. Na tej podstawie możliwe jest tworzenie programów 
szkoleniowych obejmujących poszczególne kwalifikacje, a w ramach 
danej kwalifikacji poszczególne umiejętności.

w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej nie istnieje pod-
stawa umożliwiająca wyodrębnienie zawodu dotyczącego wyłącznie 
efektywności energetycznej. zagadnienia związane z efektywnością 
energetyczną, ze względu na swą naturę, powinny stanowić element 
programów nauczania dotyczących wielu, (jeśli nie większości) za-
wodów budowlanych i około budowlanych.

analiza programów szkoleń budowlanych uwzględniających tema-
tykę oszczędności energii (bez wyraźnie wyodrębnionych treści) 
pozwoliła na sporządzenie wykazu kursów najczęściej prowadzonych 
(bez podziału na kursy kwalifikacyjne, doskonalące, itd.)

Należy zaznaczyć, iż zagadnienia związane z efektywnością energe-
tyczną występują fragmentarycznie w treści szkoleń, są omawiane 
okazjonalnie i  tylko w  ograniczonym zakresie. Jedynie dzięki do-
bremu rozeznaniu wykładowców w  najnowszych rozwiązaniach 
materiałowych i technologicznych następuje omówienie niektórych 
zagadnień w kontekście problemów związanych z Oze i ee, występu-
jących w danej branży.

Tab. 7.1 prezentuje analizę występowania zagadnień z zakresu efek-
tywności energetycznej (w  formie modułowej) w  treściach kursów 
branży budowlanej organizowanych na polskim rynku szkoleniowym:
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tabela 7.1 - najczęściej organizowane szkolenia kursowe na krajowym rynku oświatowym

lp. nazwa programu 
wydzielony moduł 
dot. posz. energii 

możliwość wprowadzenia modułu 
dot. efektywności energetycznej

roboty konstrukcyjne

1. Betoniarz - zbrojarz Nie występuje wskazany w obszarze materiałoznawstwa 
zawodowego i technologii robót

2. Monter konstrukcji budowlanych z elementów gotowych Nie występuje j.w.

3. Monter budynków z elementów drewnianych Nie występuje j.w.

4. Murarz- tynkarz Nie występuje j.w.

5. Układacz izolacji przeciwwilgociowej adaptacja Modyfikowany program MeN

6. Monter izolacji cieplnych i termoizolacji adaptacja Modyfikowany program MeN

7. wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków Nie występuje wskazany w obszarze materiałoznawstwa 
zawodowego i technologii robót

8. Dekarz Nie występuje j.w.

9. Monter elewacji budynków Nie występuje j.w.

10. Cieśla – monter konstrukcji dachowych Nie występuje j.w.

11. Posadzkarz Nie występuje j.w.

12. Stolarz budowlany Nie występuje j.w.

13. Blacharz budowlany Nie występuje j.w.

14. Monter okien i drzwi Nie występuje j.w.

technologie wykończeniowe 

15. Technolog robót budowlanych wykończeniowych Nie występuje wskazany w obszarze materiałoznawstwa 
zawodowego i technologii robót

16. Monter ścianek działowych i sufitów podwieszanych Nie występuje j.w.

17. Szpachlarz Nie występuje j.w.

18. Malarz-tapeciarz Nie występuje j.w.

19. Glazurnik Nie występuje j.w.

prace instalatorskie zewnętrzne

20. Monter zewnętrznych instalacji grzewczych i ciepłowniczych Nie występuje j.w.

21. Mechanik maszyn urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Nie występuje j.w.

22. zgrzewanie rurociągów z tworzyw sztucznych Nie występuje wskazany w obszarze materiałoznawstwa 
zawodowego, technologii robót montażowych

prace instalatorskie instalacje wewnętrzne

23. Monter instalacji c.o., ciepłej wody użytkowej, kotłów c.o. i roz-
dzielni ciepłowniczych

Nie występuje wskazany w obszarze materiałoznawstwa 
zawodowego, technologii robót montażowych, 
eksploatacji i konserwacji urządzeń

24. Monter instalacji elektrycznych Nie występuje j.w.

25. Monter wewnętrznych urządzeń instalacji wodociągowych, kanali-
zacyjnych i gazowych

Nie występuje j.w.

26. Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i rekuperacji Nie występuje Szczególnie wskazany dla zawodów związa-
nych z chłodnictwem, klimatyzacją

27. Mechanik urządzeń chłodniczych Nie występuje wskazany w obszarze materiałoznawstwa za-
wodowego i technologii robót, eksploatacji .

28. instalatorstwo sanitarne Nie występuje j.w.
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lp. nazwa programu 
wydzielony moduł 
dot. posz. energii 

możliwość wprowadzenia modułu 
dot. efektywności energetycznej

obsługa i konserwacja urządzeń i sieci

29. instalatorstwo elektryczne Nie występuje Szczególnie wskazany dla zawodów sektora 
elektro-energetycznego

30. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 
1 kV. Obsługa, konserwacja, naprawy, montaż oraz kierowanie 
i nadzór (Ure)

Nie występuje wskazany w obszarze materiałoznawstwa 
zawodowego, technologii robót montażowych, 
eksploatacji i konserwacji urządzeń

31. instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświe-
tlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV (Ure)

Nie występuje j.w.

32. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu 
powyżej 1 kV. Obsługa, konserwacja, naprawy, montaż

j.w.

33. Obsługa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych Nie występuje Szczególnie wskazany dla zawodów związa-
nych z chłodnictwem, klimatyzacją

34. eksploatacja kotłów c.o. na paliwa stałe, wodne i gazowe Nie występuje j.w.

35. Konserwacja i remont kotłów c.o. i sieci cieplnych Nie występuje j.w.

Powyższe szkolenia kursowe obejmują podnoszenie kwalifikacji w 24 
zawodach wyszczególnionych z listy 201 zawodów zawartych w roz-
porządzeniu ministerstwa edukacji narodowej20. wykaz powyższych 
zawodów wraz z przypisanymi do nich kwalifikacjami zawarto w ana-
lizie potrzeb kwalifikacyjnych w punkcie 8.

Modułowy układ programów pozwala na wprowadzenie nowych 
treści nauczania. realizacja szkoleń prowadzonych w  ramach pro-
jektów eQUaL pozwoliła na pilotażowe testowanie takich rozwiązań. 
Przykładem mogą być kursy montera urządzeń i  instalacji sanitar-
nych, realizowane przez zDz w  Olsztynie, których program został 
wzbogacony o moduł dotyczący instalacji solarnych i pomp ciepła. 

7.7. prognoZowanie potrZeB sZKoleniowych

w Polsce nie istnieje obecnie krajowy system prognozowania po-
trzeb szkoleniowych, w  związku z  tym nie ma też na poziomie 
krajowym instrumentów prognozowania potrzeb w zakresie zawodów 
budowlanych, w szczególności związanych z Oze i ee. 

zgodnie z  zapisami Ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004r. o  promocji 
zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, prowadzenie monitoringu 
zawodów deficytowych i  nadwyżkowych jest jednym z  zadań sa-
morządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki 
rynku pracy. w związku z powyższym, w roku 2005 rozpoczęto pro-
wadzenie monitoringu w oparciu o jednolitą metodę pt. „Monitoring 
zawodów deficytowych i  nadwyżkowych”. Opierając się na danych 
z urzędów pracy oraz częściowo przetworzonych danych statystycz-
nych prowadzono obserwację zjawisk zachodzących na rynku pracy, 
formułowano wnioski i ostrzeżenia dla systemu kształcenia zawo-
dowego i szkolenia bezrobotnych. Celem prowadzonego monitoringu 
jest przede wszystkim wskazywanie właściwych kierunków szkoleń 
bezrobotnych zgodnie z  istniejącym zapotrzebowaniem. Kilkuletnie 

doświadczenia w funkcjonowaniu systemu wskazały na istotne jego 
wady i były powodem podjęcia prac nad jego modyfikacją – w szcze-
gólności nad poprawą metodologii badawczej. 

w  latach 2008-2010 analiza rynku pracy pod kontem zapotrzebo-
wania na kwalifikacje zawodowe prowadzona była przez Centrum 
rozwoju zasobów Ludzkich w  ramach projektu systemowego21. 
Obecnie w  ramach innego projektu systemowego prowadzonego 
przez CrLz prowadzone są prace nad nowym podejściem metodo-
logicznym, które pozwoli lepiej identyfikować sytuację na rynku 
pracy w zakresie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jak również 
występujących kwalifikacji i umiejętności22.w szczególności projekt 
ma na celu stworzenie jednolitego i skutecznego narzędzia do bada-
nia potrzeb rynku pracy.

Niestety poza ogólnym systemem monitoringu opartego głównie 
o informacje gromadzone i przetwarzane przez urzędy pracy nie ist-
nieje inny system gromadzenia informacji o potrzebach rynku pracy 

20 rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 7)

21 Projekt systemowy 1.4 „Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym ryku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami 
rynku pracy” realizowany w okresie 01.08.2008-31.07.2010r.

22 Projekt systemowy 1.3 „Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy” realizowany w okresie 
1.11.2008 – 31.12.2012r.
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w zakresie niezbędnych kwalifikacji. System oparty o dane groma-
dzone przez poszczególne urzędy pracy nie dostarcza odpowiednio 
przetworzonych informacji – dane gromadzone w  poszczególnych 
powiatach przez Powiatowe Urzędy Pracy pozyskiwane są przy 
pomocy odmiennych metod badawczych uzależnionych od lokal-
nych potrzeb i możliwości. Stąd problem w porównywaniu danych 
z  poszczególnych powiatów, brak możliwości agregowania danych 
i  wykorzystywania do planowania na szczeblu ogólnokrajowym. 
Nie istnieją też narzędzia sektorowe, które umożliwiałyby bieżące 
gromadzenie, analizowanie i prezentowanie w zagregowanej formie 
potrzeb szkoleniowych na rynku pracy. instytucje szkoleniowe zmu-
szone są do prowadzenia analiz na własną rękę, w sposób centralnie 
nieskoordynowany a wyniki analiz mają charakter lokalny, ograni-
czający się do kilku zawodów danej branży. Dane uzyskiwane są 
w sposób niesformalizowany i płyną od podmiotów gospodarczych 
z otoczenia danej jednostki szkoleniowej.

w ciągu ostatnich 10 lat pośrednio monitoring rynku pracy prowa-
dzony był poprzez realizację projektów badawczych, diagnozujących 
poziom dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy. Najważniejsze z nich to:

 ! „agroalternatywa Mazowsze 2000”, zadanie: opracowanie 
i wdrożenie programu doradczego dla samorządów p o w i a -
towych w  zakresie diagnozowanie potrzeb szkoleniowych na 
lokalnych rynkach pracy, stowarzyszenie Oświatowe Sycyna;

 ! badanie diagnostyczne: „rynek pracy a kształcenie i szkolenie 
zawodowe w  województwie mazowieckim”, wojewódzki Urząd 
Pracy w warszawie;

 ! ekspertyzy: projekt „zewnętrzny egzamin zawodowy: analiza, 
diagnoza oraz perspektywy zmian”, instytut Filozofii i Socjologii 
Polskiej akademii Nauk;

 ! „Uznawanie kwalifikacji pracowników w polskim sektorze bu-
dowlanym”, Centrum Badawczo-rozwojowe edukacja i Praca;

 ! projekt badawczy w województwie podkarpackim: „Standaryzacja 
kompetencji zawodowych”, instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

 ! „Kształcenie i  szkolenie zawodowe oraz różne aspekty stano-
wisk rynku pracy”, Szkoła Główna Handlowa;

 ! „Ocena jakości i optymalizacja modułowego systemu kształce-
nia i szkolenia zawodowego”, instytut Technologii i eksploatacji 
– Państwowy instytut Badawczy w radomiu

 ! Przykładem działań podejmowanych w  tej tematyce przez re-
gionalne władze samorządowe i  wojewódzkie oświatowe jest 
ankieta przeprowadzona przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. To badanie ankietowe 
miało na celu opracowanie raportu prognoz zapotrzebowania 
branży odnawialne źródła energii – Oze na pracowników w wo-
jewództwie łódzkim a także w innych regionach kraju. Badanie 
zlecone zostało przez władze samorządowe województwa łódz-
kiego, które chcą ocenić zapotrzebowanie branży instalacyjnej 
na wykwalifikowanych pracowników Oze a jednocześnie uzyskać 
argumenty za uruchomieniem klas w zawodzie technik urządzeń 
i systemów energii odnawialnej. raport ma być przedstawiony 
na konferencji w  pierwszej połowie października 2012r., ale 
już dziś wiadomo, że zainteresowanie wykwalifikowanymi 
pracownikami Oze występuje w regionie łódzkim i najprawdo-
podobniej utworzone zostaną dwie lub trzy klasy o programie 
Oze w Technikum Budowlanym. 

7.8. Kursy i sZKolenia dotycZące efeKtywnoŚci energetycZnej i odnawialnych źródeł 
energii w Budownictwie

Szkolenia, które pozostają poza formalnym systemem szkoleń 
zawodowych to kursy prowadzone przez firmy i  instytucje niezare-
jestrowane jako instytucje szkoleniowe i  nie podlegają nadzorowi 
kuratora oświaty. zarówno obecnie obowiązujące przepisy jak i roz-
porządzenie ministra edukacji z 12 stycznia 2012 r. wprowadzające 
nową klasyfikację kursów umożliwia prowadzenie tego typu kursów 
jako inne kursy umożliwiające uzyskanie i  uzupełnienie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia takie mogą być 
oferowane przez producentów lub oferentów materiałów, narzędzi 
lub technologii w  budownictwie a  także zrzeszenia producenckie 
i  izby zawodowe. Szkolenia takie prowadzone obecnie są bardzo 
dobrze przygotowane merytorycznie, lecz często ograniczają się do 
kilku godzin i zawierają treści bardzo wąskiej specjalizacji. Nie mu-
szą w żaden sposób korespondować z podstawą programową danego 
zawodu.

Tematykę poszanowania energii uwzględniają programy niektórych 
szkoleń prowadzonych w ramach promocyjnych działań firm oferu-
jących materiały i  urządzenia budowlane. zazwyczaj są to krótkie 
szkolenia, które można włączyć jako moduł dydaktyczny do kursu 
zawodowego.

Kilka przykładów szkoleń prowadzonych przez firmy – producentów 
i dostawców materiałów i technologii:

 ! „akademia Murowania” – szkolenie dotyczące budowania 
energooszczędnych ścian jednowarstwowych z  zastosowaniem 
elementów ściennych ytong energo, prowadzone przez firmę 
Xella Polska dla około 3 tys. osób rocznie,

 ! „Maksymalny rezultat izolacji” – szkolenie na temat ter-
moizolacji powierzchni dachów z  zastosowaniem różnych 
materiałów, prowadzone głównie dla dekarzy przez firmę 
Kingspan – ecoTherm dla 700 osób rocznie.
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 ! szkolenia prowadzone przez firmę Viessmann dla instalato-
rów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, związane 
z montażem kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła i systemów 
solarnych,

 ! szkolenia z zakresu efektywnego i energooszczędnego stosowa-
nia pomp w instalacjach, prowadzone przez firmę Grundfos we 
własnym ośrodku szkoleniowym w Poznaniu,

 ! szkolenia Firmy LOGSTOr – producenta rur preizolowanych, 
organizowane dla instalatorów we własnej bazie dydaktyczno-
-technicznej w elblągu.

Bardzo istotnym elementem Dyrektywy 2009/28/we dla środowiska 
instalatorskiego są zapisy art. 13 i 14 omawiające udział odnawial-
nych źródeł energii w budownictwie i  związana z  tym konieczność 
należytego przygotowania specjalistów wykonujących te instalacje 
(art. 14, ust. 3). wychodząc naprzeciw zapisom Dyrektywy i potrze-
bom środowiska, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i  Klimatyzacji przystąpiła do programu SireT, w  którym 
wzięły także organizacje instalatorskie z Niemiec (zVSHK) i Bułgarii 
(NiS). Projekt SireT miał na celu opracowanie i  przetestowanie 
programu szkoleń dla instalatorów zgodnego z  załącznikiem 4 
Dyrektywy dotyczącym certyfikacji instalatorów.

Korporacja przygotowała pilotażowy kurs dla instalatorów w oparciu 
o  wypracowany w  międzynarodowym zespole program kształcenia 
„specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii i technologii” 
dla przedsiębiorstw techniki sanitarnej, grzewczej i  klimatyzacji. 
Kurs pilotażowy odbył się w październiku i listopadzie 2009r., w Łodzi 
przy ul. Kwidzyńskiej 14. znajduje się tam Centrum Praktycznego 
Szkolenia instalatorów prowadzone wspólnie z agencją Użytkowania 
i  Poszanowania energii. Na trzech piątkowo-niedzielnych spotka-
niach szkolenie, a następnie testy, odbywały się w zakresie pięciu 

modułów podstawowych, obejmujących łącznie 60 godzin zajęć. 
Moduły podstawowe to: technologie słoneczne, pompy ciepła, bio-
masa, kogeneracja, inne energie odnawialne.

Po zakończeniu kursu podstawowego uczestnicy szkolenia mieli 
możliwość realizowania minimum dwóch modułów strukturalnych 
w  tematach: energia cieplna słoneczna, pompy ciepła, biomasa, 
kogeneracja i fotowoltaika (łącznie min. 40 godzin – 20 godzin na 
moduł) obejmujących praktyczne zajęcia z  zakresu montażu i  re-
gulacji pracujących urządzeń. Uczestnicy kursu, którzy pozytywnie 
zaliczyli testy końcowe uzyskali certyfikat „Specjalisty w  zakresie 
odnawialnych źródeł energii i  technologii w  przedsiębiorstwach 
techniki sanitarnej, grzewczej i  klimatyzacji” w  specjalnościach, 
które ukończyli w zakresie strukturalnym. Jednocześnie zostali wpi-
sani na listę certyfikowanych instalatorów Oze Polskiej Korporacji 
Techniki SGGiK.

z uwagi na fakt, że kurs został przygotowany dla instalatorów celem 
podwyższenia ich kwalifikacji, a  także wprowadzenia w niedalekiej 
przyszłości systemu certyfikacji instalatorów, którzy będą się zaj-
mowali odnawialnymi źródłami energii, warunkiem zasadniczym 
było sprawdzenie podstawowej wiedzy instalatorskiej, każdego 
z uczestników kursu. Celowi temu służyło wypełnienie na wstępie 
testu kwalifikacyjnego na kurs, który każdy z  uczestników otrzy-
mał z należytym wyprzedzeniem i który po wypełnieniu odesłał do 
biura Korporacji. w  pierwszym kursie podstawowym udział wzięło 
24 uczestników z całej Polski, a w kursie strukturalnym 24 uczestni-
ków. Koszty kursu z wyłączeniem przejazdów, noclegów i wyżywienia 
pokrywane były z funduszy europejskich programu „Uczenie się przez 
całe życie” DG edukacja i Kultura.
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rys. 7.2 – schemat szkolenia dla instalatorów w ramach programu siret

Szkolenia doskonalące, poszerzające wiedzę i  umiejętności pra-
cowników o  nowe grupy produktów, urządzeń i  instalacji oraz ich 
montażu, prowadzone przede wszystkim przez producentów i han-
dlowców (np. akademia Viessmanna, szkolenia Vaillanta, Danfossa, 
Boscha, Buderusa, immergasu, szkolenia w hurtowniach Bims Plus, 
instalKonsorcjum, Klimosz, itp).

Szkolenia takie charakteryzują się:
 ! dobrymi programami, 
 ! dobrą zaangażowaną kadrą szkoleniową, 
 ! zakończeniem szkolenia w  formie uzyskania certyfikatu np. 

firmy partnerskiej lub zaświadczeniem o  odbytym szkoleniu 
(które są rejestrowane przez szkolących),

 ! dostępem do urządzeń i pracujących instalacji a nie rzadko po-
kazami i zajęciami praktycznymi,

 ! programami szkoleń obejmującymi produkty przede wszystkim 
jednej firmy (prowadzącej szkolenie) i  nastawionymi także na 
promocje i pomoc sprzedaży tych produktów,

 ! swoim zakresem często obejmują nie tylko pojedynczy produkt, 
ale także problematykę jednej lub kilku technologii Oze,

 ! wielogodzinnymi kursami (ok. 8 do 30 godzin),
 ! wysoką jakością prowadzonych szkoleń (producentowi i  han-

dlowcom zależy na dobrze przygotowanym instalatorze, 
montującym i serwisującym sprzedawane przez nich urządzenia). 

Kursy szkoleniowe oferowane przez różne firmy i ośrodki, często przy 
wsparciu funduszy unijnych, wykorzystywane przez pracodawców do 
podniesienia kwalifikacji swoich pracowników przy zmianie zakresu 
działania firmy lub jej rozszerzenia. Szkolenia te charakteryzują się:

 ! brakiem cykliczności i kontynuacji,
 ! trudnymi do określenia jakością programami,
 ! okazyjnie dobraną kadrą szkolącą,
 ! trudną do określenia jakością całości przeprowadzonego kursu 

i efektu dla szkolonego.

Szkolenia organizowane tematycznie w Parkach Technologicznych, 
regionalnych agencjach energetycznych i w Ośrodkach Doradztwa 
rolniczego (szkolenia dla producentów biopaliw ze słomy, drewna 
i biogazu). 
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tab. 7.2 - szkolenia dla pracowników sektora budowlanego, w tym instalatorów z zakresu ee i oZe

nazwa jednostki 
prowadzącej szko-
lenie (producenci, 
ośrodki szkole-
niowe, szkoły 
niepubliczne, itp.)

województwa, 
w których 

prowadzono 
szkolenia 

szkolenia z za-
kresu ee – ilość 
przeszkolonych 
osób – łącznie 

szkolenia 
z zakresu oZe
- ilość prze-
szkolonych 

osób – łącznie 

przeszkoleni w zakresie oZe w rozbiciu na 
kategorie

Kotły na 
biomasę

pompy 
ciepła

systemy 
słoneczne

Kogeneracja
(w tym 
biogaz)

wrocław Centrum 
Szkoleniowe 
De Dietrich Technika 
Grzewcza 

Dolnośląskie, ślą-
skie, małopolskie

rok 2010/2011
180 937 - 548 389 -

VieSSMaNN Sp. z o.o., 
wrocław
akademia VieSSMaNN

Cały kraj
dane za rok 
2010/2011

1470 2349 350 689 1170 140

VaiLLaNT Sp. z o.o.
warszawa

Mazowieckie, 
wielkopolskie, 
małopolskie

rok 2011

200 390 - 200 190 -

BOSH 
Termotechnika 
JUNKerS i BUDerUS, 
warszawa 

Cały kraj 
rok 2011

320 1300 180 540 580 -

Herz Sp. z o.o.
 wieliczka

Cały kraj
rok 2011

- 360 260 40 60 -

DaNFOSS Sp. z o.o.
 Grodzisk Maz.

Cały kraj
rok 2011

- 336 - 336 - -

reHaU Sp. z o.o.
Przeźmierowo 

Cały kraj
rok 2011

140 - - - - -

Glen Dimplex Polska
 Poznań

Cały kraj
rok 2011

- 215 - 215 - -

TerMeT S.a.
 Świebodzice

Cały kraj
rok 2010

1600 30 - - 30 -

wiLO Polska 
 raszyn

Cały kraj
rok 2011

2500 - - - - -

rockwool Polska Sp. 
z o.o.
 Cigacice

Cały kraj
rok 2011

500 - - - - -

Bolix S.a.
 żywiec

Cały kraj
rok 2011

420 - - - - -

Dolnośląska agencja 
energii i Środowiska
 wrocław

Dolnośląskie
rok 2011

86 - - - - -

atlas Sp. z o.o.
 Łodź

Cały kraj
rok 2011

270 - - - - -

Baumit Sp. z o.o.
wrocław

Cały kraj
rok 2011

260 - - - - -
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nazwa jednostki 
prowadzącej szko-
lenie (producenci, 
ośrodki szkole-
niowe, szkoły 
niepubliczne, itp.)

województwa, 
w których 

prowadzono 
szkolenia 

szkolenia z za-
kresu ee – ilość 
przeszkolonych 
osób – łącznie 

szkolenia 
z zakresu oZe
- ilość prze-
szkolonych 

osób – łącznie 

przeszkoleni w zakresie oZe w rozbiciu na 
kategorie

Kotły na 
biomasę

pompy 
ciepła

systemy 
słoneczne

Kogeneracja
(w tym 
biogaz)

Termo Organika  
Sp. z o.o.
 Kraków

cały kraj
rok 2011

1150 - - - - -

Saint Gobain Group
Cały kraj
rok 2011

650 - - - - -

aluplast Sp. o.o.
Poznań

Cały kraj
rok 2011

450 - - - - -

Nibe-Biawar Sp. z o.o.
Białystok

Cały kraj
rok 2011

- 680 - 420 260 -

Ulrich Sp. z o.o.
warszawa

Cały kraj
rok 2011

- 260 - 80 180 -

Hewalex Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice 

Cały kraj
rok 2011

1000 1000

watt Sp. z o.o.
Sosnowiec

Cały kraj
rok 2011

600 600

Sunex S.a.
racibórz

Cały kraj
rok 2011

2000 2000

Konfederacja 
Budownictwa 
i Nieruchomości
 warszawa

województwo 
mazowieckie

 rok 2011
200

raZem 10256 10457 790 3068 6459 140

analizując przedstawione w Tab. 7.2 dane, trzeba wziąć pod uwagę, że 
wielu instalatorów odbywa szkolenia w kilku firmach (chcąc uzyskac 

ich certyfikat – zaświadczenie) i dlatego należy przyjąć, że suma-
ryczne wyniki poszczególnych grup szkoleń mogą być zawyżone. 

7.9. Krajowe inicjatywy sZKoleniowe realiZowane prZy wyKorZystaniu ŚrodKów ue

7.9.1.projekt install+res

install+reS, to europejski projekt, wspierany przez program 
inteligenta energia – europa, którego celem jest stworzenie szko-
leń dla kadry trenerskiej i  instalatorów małych systemów energii 
odnawialnej (biomasa, energia słoneczna, PV i pompy ciepła )w bu-
dynkach. Grupami docelowymi projektu są osoby, które ukończyły:

 ! 3-letnią szkołę zawodową lub posiadają kwalifikacyjne cze-
ladniczo-mistrzowskie w zawodach: instalatorstwo sanitarne i 
elektryczne, oraz mogą udokumentować 3-letnią praktykę w za-
kresie hydrauliki, elektryki, montażu instalacji hydraulicznych,

 ! 4-letnie technikum zawodowe lub 2-letnie policealne studium 
zawodowe jako technik instalacji sanitarnych, grzewczych i 
pokrewnych lub elektrotechnik, oraz udokumentować 2-letnią 

praktykę w zakresie hydrauliki, elektryki, montażu instalacji 
hydraulicznych,

 ! studia inżynierskie o specjalnościach: inżynieria systemów 
grzewczych lub chłodniczych, elektryka, technika cieplna, od-
nawialne źródła energii, inżynieria procesowa i pokrewne; oraz 
szkoleniowcy (nauczyciele, inżynierowie i profesorowie). 

Czas realizacji: maj 2010r. – kwiecień 2013r. 

Kursy install+reS mają być inwestycją na rzecz zrównoważonego 
rozwoju przez ewoluujące procesy prowadzące do wysokiej jakości 
umiejętności. Szkolenia install+reS oparte są na odpowiednio zrów-
noważonym połączeniu teorii i  praktyki. z  tego względu szkolenia 
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odbywają się głównie w budynkach z demonstracyjnymi instalacjami 
i laboratoriami, gdzie wykonuje się praktyczne zadania.

Kursy szkoleniowe przygotowywane są według standardów 
europejskich ram Kwalifikacji (erK), które pozwalają jednostkom 
i  pracodawcom lepiej zrozumieć i  porównać poziom kwalifikacji 
w różnych krajach o różnym systemie edukacji i szkoleń8. Ponadto, 
świadectwo wydane przez jedno z  państw członkowskich będzie 
uznawane przez pozostałe państwa członkowskie, co pozwoli certyfi-
kowanym instalatorom pracować we wszystkich krajach Ue. zgodnie 
z dyrektywą 2009/28/we państwa członkowskie mogą również stwo-
rzyć listę wykwalifikowanych i certyfikowanych instalatorów, dzięki 
temu instalatorzy będą mieli szansę na zatrudnienie w całej Ue.

Głównymi rezultatami osiągniętymi przez projekt install+reS będą:
 ! Certyfikacja instalatorów małych systemów energii odnawialnej 

w  budynkach, w  tym systemów fotowoltaicznych, kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła i technologii biomasy,

 ! Kwalifikacja szkoleniowców, którzy mają doświadczenie jako 
nauczyciele, inżynierowie i profesorowie w dziedzinie systemów 
energii odnawialnej w budynkach,

 ! Przyspieszenie wdrożenia systemów energii odnawialnej (ener-
gia słoneczna, PV, biomasy i pomp ciepła) w budynkach.

Po pomyślnym zakończeniu kursu szkoleniowego install+reS 
uczestnicy uzyskają certyfikat instalatora małych systemów 
odnawialnych źródeł energii. Polskim partnerem projektu jest 
Politechnika Krakowska. 

7.9.2.training of photovoltaic installers in europe (pVtrin)

Projekt PVTriN ma na celu rozwój szkoleń i certyfikacji w zakresie 
instalacji i konserwacji małych systemów PV. System ten zawiera 
kryteria określone przez dyrektywy 2009/28/we (artykuł 14, za-
łącznik iV) dla systemów kwalifikacji i  certyfikowanych szkoleń 
w każdym państwie członkowskim, biorąc pod uwagę krajowe ramy 
i ustawodawstwo. 

Projekt jest realizowane w  sześciu krajach: Grecja, Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, rumunia i Hiszpania

Szkolenie instalatorów będzie składało się z dwóch części: szkole-
nia teoretycznego i praktycznego i obejmuje następujące obszary:

 ! Podstawy energetyki słonecznej
 ! zasady projektowania

 ! Systemy : BaPV i BiPV
 ! instalacja i bezpieczeństwo montażu
 ! Konserwacja i rozwiązywanie problemów
 ! Case studies- najlepsze praktyki
 ! Przykładowa instalacja małej skali PV w budownictwie
 ! zarządzanie jakością i obsługa klienta.

Czas trwania: czerwiec 2010- kwiecień 2013

Główne rezultaty: Przygotowanie akredytowanych szkoleń i systemu 
certyfikacji dla instalatorów PV w  6 krajach, przygotowanie prak-
tycznych materiałów szkoleniowych / narzędzia dla instalatorów 
i ich trenerów, ealizacja 8 szkoleń pilotażowych, 160 przeszkolonych 
instalatorów, w tym co najmniej 120 certyfikowanych, mapa drogowa 
systemu certyfikacji PV w całej europie.

7.9.3.słoneczna szkoła

Od 2001 roku realizowany jest w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bielawie projekt Szkoły Słonecznej, który umożliwił 
poszerzenie oferty dydaktycznej o nowe moduły nauczania związane 
z aktywnym wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego:

 ! Termiczne instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej
 ! Fotowoltaiczne instalacje solarne 
 ! Bateria kolektorów słonecznych na dachu budynku PCKP 

w Bielawie

Funkcjonujące wyposażenie techniczno-dydaktyczne w  ramach re-
alizacji zadania „Szkoła Słoneczna” stanowią:

 ! 3 termiczne instalacje słoneczne do podgrzewania wody użytko-
wej. Każda instalacja ma inne zadania do spełnienia w procesie 
dydaktycznym,

 ! instalacja fotowoltaiczna do przetwarzania energii promie-
niowania słonecznego na energię elektryczną zasilającą neon 

szkolny, a także wykorzystywaną na symulacyjnym stanowisku 
dydaktycznym. instalacja ta składa się z 6 modułów fotowol-
taicznych o mocy 85 wp każdy. Jeden z modułów zasila pompę 
obiegową,

 ! stacja pomiarowa - pomiar: natężenia promieniowania słonecz-
nego, prędkości wiatru, temperatury powietrza, 

 ! platforma wraz z ww. instalacjami została zamontowana na da-
chu budynku szkolnego i waży ok. 16 ton, 

 ! sterownik swobodnie programowalny połączony z komputerem 
za pośrednictwem którego możliwe jest sterowanie pracą in-
stalacji słonecznych, 

 ! profesjonalne oprogramowanie umożliwiające pełną wizu-
alizacja parametrów pracy instalacji słonecznych na ekranie 
komputera dzięki odpowiednio zaprojektowanym „maskom 
ekranowym” oraz możliwość zmiany konfiguracji połączeń 
kolektorów słonecznych i  trybu pracy pomp obiegowych przy 
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użyciu aktywnych klawiszy ekranowych. Program ten umożli-
wia także, archiwizację wyników pomiarów dokonanych poprzez 
wmontowane czujniki temperatury, ciśnienia, przepływu, 

 ! symulacyjne stanowisko dydaktyczne wyposażone w  sztuczne 
oświetlenie i moduły fotowoltaiczne oraz elementy dydaktyczne 
umożliwiające wykonywanie doświadczeń, 

 ! dach dwupołaciowy pokryty dachówką oraz kolektory wraz 
z osprzętem służącym do ćwiczeń montażowych na tym dachu, 

 ! pomoce dydaktyczne w  postaci elementów instalacji 
słonecznych, 

 ! podręczniki do nauki praktycznego wykorzystania energii pro-
mieniowania słonecznego: „Termiczne instalacje solarne”, 
„Fotowoltaiczne instalacje solarne”, 

 ! dostęp do najnowszych osiągnięć techniki solarnej oraz sposo-
bów wykorzystania innych niekonwencjonalnych źródeł energii, 

jak również możliwość skorzystania z doświadczeń związanych 
z  nauczaniem techniki solarnej w  wiodących szkołach euro-
pejskich dzięki uczestnictwu w  międzynarodowym programie 
Leonardo - Multiplikatorprojekt.

 ! instalacja fotowoltaiczna do przetwarzania energii promienio-
wania słonecznego na energię elektryczną. 

 ! Pracownia techniki solarnej. 
 ! autobezpieczne instalacje solarne.

Koszty całkowity realizacji zadania: 629 000 złotych

Pozyskane dotacje: 
 ! 294 000 złotych - DBU Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska,
 ! 178 000 złotych - Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, 
 ! 48 000 złotych - Program Leonardo da Vinci Multiplikatorprojekt
 ! 106 000 złotych - Urząd Miasta w Bielawie

7.9.4.centrum odnawialnych źródeł energii

w  2002 roku w  Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Bielawie utworzono Centrum szkoleń w zakresie technik Oze, które 
pozwoliło na dalszy rozwój placówki i poszerzenie oferty dydaktycz-
nej o nowe moduły nauczania związane z aktywnym wykorzystaniem 
energii biomasy i oszczędnym wykorzystaniem energii elektrycznej 
stosując pompy ciepła:

 ! Termiczne wykorzystanie biomasy
 ! Pompy ciepła

wyposażenie techniczno-dydaktyczne w  ramach realizacji zadania 
Centrum szkoleń w  zakresie technik Oze stanowią kotły grzewcze 
opalane drewnem i słomą oraz pompy ciepła: 

 ! pompa ciepła powietrze-woda wPL 25 z zasobnikiem akumu-
lującym ciepło; 

 ! kocioł na biomasę (drewno); 

 ! kocioł na biomasę (słomę); 
 ! pompa ciepła współdziałająca z kolektorami słonecznymi; 
 ! zestaw laboratoryjny pompy ciepła współpracującej z kolekto-

rami słonecznymi; 
 ! urządzenia do klimatyzacji pomieszczeń. 

wymienione urządzenia mają spełniać rolę insta-
lacji użytkowo - demonstracyjno - ćwiczeniowych. 
Jedna z pompa ciepła pracować będzie na potrzeby ogrzewania pod-
łogowego w Pracowni Technik instalacyjnych, druga przygotowywać 
będzie ciepłą wodę użytkową wykorzystując, jako źródło dolne po-
wietrze z wentylacji Pracowni Technik Solarnych na piętrze. w dwóch 
pracowniach na piętrze budynku, zainstalowane będą klimatyzatory 
typu split. 

7.9.5.rozwój centrum odnawialnych źródeł energii „solarteur”

w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie trwają 
działania polegające na:

 ! pozyskaniu środków na wdrożenie następnego etapu - energe-
tyka wiatrowa,

 ! przygotowaniu uczestnictwa nauczycieli Centrum i  Szkoły 
w  międzynarodowym programie dotyczącym standaryzacji na-
uczania technik pozyskiwania energii przez pompy ciepła,

 ! pozyskiwaniu środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz mo-
dernizacji pomieszczeń pracowni laboratoryjno-warsztatowych.

Centrum planuje także: 
 ! stanowienia bazy laboratoryjnej dla wyższych szkół tech-

nicznych dzięki zamontowaniu nowoczesnego, pomiarowego 

systemu komputerowego (pełna wizualizacja, sterowanie i ar-
chiwizacja danych,

 ! ogólnokrajowy - zasięg terytorialny w  procesie kształcenia 
specjalistów w dziedzinie technik wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii,

 ! dzięki nawiązaniu wstępnych kontaktów ze szkołami w kraju, 
krajach wschodniej europy, mocno zainteresowanymi utworze-
niem podobnych placówek, stanowienie bazy dydaktycznej dla 
nauczycieli z Polski i innych krajów.

oczekiwane efekty utworzenia centrum odnawialnych źródeł 
energii „solarteur”
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zamierzonymi efektami projektu utworzenia Centrum Oze są:
 ! program nauczania specjalisty SOLarTeUr - opinie naukowe 

uczelni wyższych i pozyskanie aprobaty MeNiS,
 ! uzyskanie ekonomicznych oszczędności z korzystania z Oze uję-

tych w projekcie (ciepła woda użytkowa, c.o., prąd elektryczny),
 ! zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 ! uzyskanie nowych kwalifikacji przez nauczycieli - certyfikaty,

 ! konferencje, szkolenia – ankiety.
Koszty realizacji zadania: 400 000 złotych

Pozyskane dotacje: 
 ! 294 000 złotych - DBU Niemiecka Fundacja Ochrony Środowiska
 ! 106 000 złotych - Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

7.9.6.projekt „iść w stronę słońca” 

w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie zreali-
zowano projekt, w wyniku, którego powstało:
1. Stanowisko dydaktyczne w pełni użytkowe, do badań solarnych 

systemów termicznych, wyposażone w  inteligentny system 
wykorzystujący sterowanie cyfrowe, z  możliwością akwizycji 
danych oraz współpracy z komputerem.

2. Stanowisko dydaktyczne do montażu, uruchamiania oraz ba-
dań systemu wentylacji z  odzyskaniem ciepła z  gruntowego 
wymiennika ciepła GwC. wyposażone w  inteligentny system 
wykorzystujący sterowanie cyfrowe, z  możliwością akwizycji 
danych oraz współpracy z komputerem.

3. Stanowisko dydaktyczne do kompleksowego montażu i  uru-
chamiania instalacji solarnej dla uzyskiwania ciepłej wody 
użytkowej, wyposażone w  inteligentny system wykorzystujący 
sterowanie cyfrowe, z możliwością akwizycji danych.

4. Stanowisko do badania Modelu energii Czystej (ogniwa pa-
liwowa). wyposażone w  inteligentny system wykorzystujący 
sterowanie cyfrowe, z możliwością akwizycji danych.

Finansowanie ze środków Unii europejskiej z  programu rozwoju 
zasobów Ludzkich.

7.9.7.„słoŃcu naprZeciw”

w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie zreali-
zowano projekt, w wyniku, którego powstało:
1. Stanowisko dydaktyczne w  pełni użytkowe, wyposażone 

w kocioł do spalania biomasy z automatycznym podajnikiem, 
z możliwością ręcznego załadunku, wspomagany przez funkcjo-
nującą w szkole instalację solarną. 

2. Stanowisko dydaktyczne do rozdrabniania biomasy na cele ko-
tłowni ekologicznej do kotła z automatycznym podajnikiem oraz 
załadunkiem ręcznym.

3. Stanowisko dydaktyczne w  pełni użytkowe do konwersji fo-
towoltaicznej energii promieniowania słonecznego, pracujące 

w  układzie wyspowym, z  możliwością podłączenia do sieci, 
wspomagane przez małą elektrownię wiatrową. 

4. Stanowisko dydaktyczne do kompleksowego montażu i urucha-
miania pompy ciepła wyposażone w dolne i górne źródło ciepła 
oraz inteligentny system wykorzystujący sterowanie cyfrowe, 
z możliwością akwizycji danych.

Projekt był współfinansowany z wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej we wrocławiu.

7.10. inicjatywy na poZiomie regionalnym wspierane prZeZ ue

7.10.1.modernizacja kształcenia zawodowego na dolnym Śląsku

program unijny: Priorytet Vii regionalnego Programu Operacyjnego 
oraz Priorytetu iX Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.2 - rozwój infra-
struktury placówek edukacyjnych Priorytetu nr Vii - rozbudowa 
i  modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku 

regionalny Program Operacyjny dla województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-13. 

opis projektu: Projekt ma na celu utworzenie i  funkcjonowanie 
racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o  charakterze 
subregionalnym oraz modernizację bazy dydaktycznej szkół zawo-
dowych w ramach wyodrębnionych 7 branż kształcenia zawodowego: 
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 ! budowlanej;
 ! elektroenergetycznej i elektrycznej;
 ! informatycznej;
 ! mechanicznej;
 ! mechatronicznej i elektronicznej;
 ! samochodowej;
 ! turystycznej i gastronomicznej. 

Każde z centrów zostanie utworzone na bazie już istniejących szkół 
i ośrodków kształcenia z zapleczem praktycznej nauki zawodu, kadry 
nauczycielskiej oraz bazy. 

w  ramach realizacji programu doposażono 9 centrów kształ-
cenia prowadzonych przez powiaty: Bolesławiecki, Głogowski, 
Jeleniogórski, Kłodzki, Legnicki, Oleśnicki, Świdnicki, wałbrzyski 
i wrocławski. 

7.10.2.„dolnośląska e-szkoła” 

„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim sys-
temie edukacji”

program unijny: projekt współfinansowany ze środków Unii 
europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. 

opis projektu: Głównym celem Programu Dolnośląska e-Szkoła 
jest wsparcie szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju techno-
logii informacyjnej w jej działaniach, poprzez stworzenie warunków 
do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy 
dydaktycznej oraz przez uczniów w ich kształceniu się. 

Program dolnośląska e-Szkoła polega na wdrożeniu przejściu szkoły 
na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, odpowiednie 
przygotowanie nauczycieli, oraz utworzenie elektronicznej platformy 
uczenia się. Projekt, który wdrażany jest w naszej szkole, przewiduje 
wiele innowacyjnych rozwiązań zastosowania nowoczesnych techno-
logii w szczególności: 

 ! wyposażenie w  nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak 
sieci radiowe, komputery przenośne i  systemy interaktywne, 
umożliwiające: 

 !  swobodny dostęp do internetu z każdego miejsca w szkole,
 ! korzystanie z komputerów nie tylko w wydzielonych miejscach 

i pracowniach,
 ! jednoczesną aktywność wszystkich uczniów podczas zajęć . 

Przeprowadzone zostało szkolenie nauczycieli, mające na celu przy-
gotowanie ich do integrowania technologii informacyjnej ze swoimi 
dziedzinami nauczania oraz wykorzystywania tej technologii w kla-
sie, podczas zajęć z uczniami oraz w codziennej pracy. Nauczyciele 
będą dążyć do osiągnięcia trzeciego etapu rozwoju swoich kompe-
tencji stosowania technologii informacyjnej w edukacji. 

zmiany dostępu do technologii w  szkole (dostęp w  każdym miej-
scu) oraz zmiany trybu pracy nauczycieli i  uczniów spowodują, że 
niezbędne będzie przeprowadzenie zmian organizacji nauczania 
w szkole, mających na celu pełne wykorzystanie technologii infor-
macyjnej przez nauczycieli i uczniów. 

wraz z rozwojem infrastruktury technicznej w szkole oraz zmianami 
w pracy nauczycieli, tworzymy elektroniczne środowisko nauczania 
i uczenia się, umożliwiające pełny (z dowolnych miejsc) dostęp do 
ich zasobów edukacyjnych. Jesteśmy obecnie na etapie budowania 
elektronicznej platformy edukacyjne (FrONTer). wykorzystanie tej 
platformy polega na tym, aby każ y jej użytkownik miał możliwość 
utworzenia i  przechowywania na platformie własnych zasobów 
elektronicznych, tzw. e-portfolio a także dostęp do dziennika elek-
tronicznego. Ponadto, platformy elektroniczne wspierać będzie 
ustawiczne kształcenie się zarówno uczniów, jak i personelu szkoły, 
w tym głównie nauczycieli. 

7.10.3.edukacja dla przyszłości – wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego

program unijny: Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach - Kapitał Ludzki

opis projektu: Celem projektu było zdiagnozowanie kierunków 
i ofert kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnych pra-
codawców z powiatu wałbrzyskiego. Celem było również uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie: na ile szkolnictwo zawodowe w powiecie wał-
brzyskim odpowiada potrzebom wałbrzyskiego rynku pracy. Badanie 
miało na celu: 

 ! identyfikację typów szkół zawodowych dla młodzieży i  doro-
słych, kierunków kształcenia oraz zawodów w poszczególnych 
zespołach szkół na terenie powiatu wałbrzyskiego;

 ! określenie zakresu i  rodzaju współpracy ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych z lokalnymi pracodawcami z sektora MMŚP;

 ! identyfikację i  analiza oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych oraz określenie nowych kierunków kształce-
nia zawodowego zgodnie z wymogami regionalnego rynku pracy;
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 ! określenie działań szkół w  zakresie kształtowania postaw 
przedsiębiorczych u uczniów oraz w zakresie śledzenia dalszych 
losów absolwentów szkół.

Ustalony został obszar problemowy obejmujący zagadnienia ade-
kwatności kierunków kształcenia zawodowego w  stosunku do 
potrzeb lokalnego rynku pracy w powiązaniu z kształtowaniem po-
staw przedsiębiorczych u  uczniów i  wiedzą na temat ich dalszych 
losów zawodowych czy edukacyjnych.

Główny problem badawczy rozwinięto na zagadnienia:

 ! jak wygląda organizacja zajęć praktycznych i zawodowych ba-
danych szkół?

 ! czy szkoły ponadgimnazjalne powiatu wałbrzyskiego kształcące 
zawodowo dostosowują swoją ofertę edukacyjną do potrzeb lo-
kalnych przedsiębiorstw?

 ! jakie jest zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na absolwen-
tów szkół zawodowych?

 ! jakie są oczekiwania pracodawców oraz przedsiębiorstw sektora 
MŚP w stosunku do absolwentów szkół zawodowych?

 ! jak wygląda kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród ab-
solwentów oraz ich przyszłego miejsca na rynku pracy?

7.10.4. diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa  
legnickiego

program unijny: Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach - Kapitał Ludzki

opis projektu: Celem projektu było określenie możliwych obsza-
rów modyfikacji kierunków kształcenia szkół zawodowych z obszaru 
byłego województwa legnickiego zgodnie z zapotrzebowaniem lokal-
nych rynków pracy.

Główną część projektu stanowią badania wśród pracodawców dzia-
łających na terenie byłego woj. legnickiego (m.in. KGHM w Lubinie, 
Huta Miedzi w  Legnicy, przedsiębiorstwa skupione w  Legnickiej 
Specjalnej Strefie ekonomicznej). Badania te pozwolą na ziden-
tyfikowanie zawodów deficytowych w  opinii przedsiębiorców oraz 
wskazanie możliwych obszarów współpracy ze szkołami zawodo-
wymi, celem zoptymalizowania oferty kształcenia zawodowego pod 
kątem potrzeb lokalnych rynków pracy.

równolegle prowadzone były badania: 
 ! diagnozujące stan kształcenia zawodowego na terenie byłego 

woj. legnickiego (rodzaje i ilość szkół, oferta szkół, liczba ab-
solwentów, zaplecze techniczne),

 ! identyfikujące potrzeby edukacji zawodowej na terenie byłego 
woj. legnickiego na podstawie danych Powiatowych Urzędów 
Pracy (ilość ofert pracodawców z uwzględnieniem poszukiwa-
nych zawodów, stopień zaspokojenia potrzeb pracodawców, 
umiejętności osób poszukujących pracy).

Badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach w połączeniu z analizą 
danych PUP pozwoliły kompleksowo określić potrzeby pracodawców 
w zakresie kształcenia zawodowego w badanych powiatach. Badania 
przeprowadzone w  szkołach kształcenia zawodowego pozwolą na-
tomiast na określenie możliwości szkół w zakresie modyfikacji ich 
oferty edukacyjnej w  oparciu o  posiadane obecnie zaplecze tech-
niczne i dydaktyczne. 

7.10.5.Zawodowy strzał w dziesiątkę

program unijny: Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach - Kapitał Ludzki

opis projektu: Celem głównym projektu jest wzmocnienie 
atrakcyjności i  podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół 

i  placówek oświatowych kształcenia zawodowego służące podnie-
sieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Cel główny 
zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie celów szczegółowych: obję-
cie badaniem 696 uczniów z Dolnego Śląska trzema metodami oraz 
przeprowadzenie analizy ofert rynku pracy.

7.10.6.diagnoza wybranych branż kształcenia zawodowego na dolnym Śląsku

program unijny: Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach - Kapitał Ludzki

opis projektu: Projekt ma na celu przeprowadzenie badań oraz 
postawienie diagnozy w  formie raportu końcowego, odnoszącego 
się do stanu kształcenia zawodowego w  placówkach dolnoślą-
skich, prowadzących kształcenie młodzieży w wybranych branżach: 

informatycznej, budowlanej, turystycznej, mechatroniczno-elektro-
nicznej, mechanicznej, samochodowej, elektryczno-energetycznej, 
rolniczej. raport odnosił się w szczególności do: analizy obowiązują-
cych standardów kształcenia zawodowego pod kątem ich aktualności 
i  zbieżności z  oczekiwaniem rynku pracy, korelacji szkolnictwa 
zawodowego z  lokalnym i  regionalnym rynkiem pracy, inwentary-
zacji zasobów bazy do kształcenia zawodowego, potrzeb placówek 
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kształcenia zawodowego w  zakresie dostosowania posiadanej 
bazy do standardów kształcenia zawodowego, wielkości środków 

niezbędnych do doposażenia bazy posiadanej przez placówki do wy-
magań określonych w standardach.

7.10.7.dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymogów dolnośląskiego rynku pracy

program unijny: Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach - Kapitał Ludzki

opis projektu: Celem głównym projektu jest wypracowanie 
w  oparciu o  uzyskane wyniki wniosków umożliwiających dostoso-
wanie oferty szkolnictwa zawodowego oferowanego w  aglomeracji 
wrocławskiej do wymogów rynku pracy.

Cel szczegółowy badań – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy 
oferta szkolnictwa zawodowego odpowiada potrzebom współcze-
snego dolnośląskiego rynku pracy oraz w jaki sposób powinna być 
zmodyfikowana.

7.10.8.analiza lokalnego rynku pracy

program unijny: Priorytet Vi rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Kapitał Ludzki

opis projektu: Celem badania była diagnoza procesów zachodzą-
cych na lokalnym rynku pracy, tj. w powiecie legnickim.

7.10.9. Kwalifikacje dla gospodarki – program rozwojowy szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty do 
potrzeb

program unijny: Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Kapitał Ludzki

opis projektu: Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodo-
wego do potrzeb sektora usług województwa dolnośląskiego. 
wypracowanie kompleksowego programu rozwojowego szkolnic-
twa zawodowego w  oparciu o  kompleksowe analizy i  prognozy 
dotyczące regionalnych potrzeb edukacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem branż kluczowych dla rozwoju województwa. w ra-
mach realizacji projektu przeprowadzono analizę, której celem było 
dostarczenie rzetelnej i  kompleksowej wiedzy dotyczącej sposo-
bów optymalnego dopasowania oferty szkolnictwa zawodowego 

do potrzeb przedsiębiorców z  sektora usług. Głównym założeniem 
projektu jest zebranie informacji pochodzących z różnorodnych źró-
deł, które posłużą do sformułowania kierunków zmian, jakie mogą 
przyczynić się do rozwoju szkolnictwa zawodowego kształcącego na 
potrzeby sektora usług w  województwie dolnośląskim. w  ramach 
projektu powstały następujące publikacje, które stanowią podstawę 
do opracowania niniejszego programu rozwojowego:

 ! diagnozy dopasowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb 
sektora usług w województwie dolnośląskim oraz 

 ! pakiet prognoz dotyczących potrzeb pracodawców na regional-
nym rynku pracy.

7.10.10.prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym i kwalifika-
cyjno-zawodowym w województwie dolnośląskim

program unijny: Priorytet Viii regionalne kadry gospodarki, 
Kapitał Ludzki

opis projektu: Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na 
siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym i kwalifikacyjno-za-
wodowym w województwie dolnośląskim. Badanie było prowadzone 
w trzech etapach. Celami badawczymi etapu i były: 

 ! wskazanie branż gospodarki strategicznych dla rozwoju Dolnego 
Śląska tj. takich, które będą rozwijać się najbardziej dynamicz-
nie, a co za tym idzie będą generować najwięcej miejsc pracy; 

 ! analiza struktury zawodowej mieszkańców dolnego śląska 
(określenie profilu zawodowo-kwalifikacyjnego); 

 ! zestawienie kwalifikacji i  zawodów poszukiwanych przez stra-
tegiczne branże z aktualną strukturą zawodowo-kwalifikacyjną 
mieszkańców; 

 ! wskazanie zawodów schyłkowych i deficytowych w regionie.

Celami etapu ii były: 
 ! określenie profilu „idealnego” pracownika w danej branży; 
 ! wskazanie najważniejszych kompetencji pożądanych wśród pra-

cowników w odniesieniu do poszczególnych grup zawodowych; 
 ! określenie zakresu niezbędnych szkoleń i  kursów w  obszarze 

dokształcania kadr; 
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 ! analiza oferty edukacyjnej w regionie w kontekście kształcenia 
kadr dla branż strategicznych oraz wskazanie kierunków roz-
woju ofert edukacyjnych; 

 ! oczekiwania przedsiębiorców wobec kandydatów na poszcze-
gólne stanowiska pracy; 

 ! wskazanie zawodów, w których jest największy problem ze zna-
lezieniem pracowników.

Natomiast cele badawcze etapu iii to: 
 ! synteza wyników badań z  etapu i  i  ii w  postaci końcowego 

raportu; 
 ! ocena istniejących narzędzi monitoringu rynku pracy; 
 ! wypracowanie rekomendacji dla monitoringu rynku pracy, pro-

pozycje stworzenia narzędzi oddziaływania na rynek pracy.

7.10.11.Zawód na dziś i jutro – diagnoza kierunków kształcenia kadr dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie 
wałbrzyskim

program unijny: Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Kapitał Ludzki

opis projektu: Celem realizacji projektu było zdiagnozowanie 
potrzeb w  zakresie poszukiwanych kwalifikacji pracowniczych. 
Projekt nakierowany był wyłącznie na badanie wśród małych i śred-
nich firm z  regionu wałbrzyskiego. Badanie obejmowało również 

dotychczasową ofertę szkolnictwa zawodowego na terenie realizacji 
projektu. w ramach realizacji projektu dokonano diagnozy potrzeb 
mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw w  zakresie kwalifikacji 
i  umiejętności pracowników oraz analizy oferty edukacyjnej po-
nadgimnazjalnych szkół zawodowych. Uzyskane w trakcie realizacji 
projektu wyniki zostały zestawione w raporcie. 

7.10.12.program esit 

program unijny: Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Kapitał Ludzki

opis projektu: Program realizowany przez Ośrodek Dokształcania 
i  Doskonalenia zawodowego w  zespole Szkół im. Tadeusza 
Kościuszki w wołowie oraz jest przez krajowe konsorcjum naukowo-
-przemysłowe: informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn 
przy CompSecur sp. z  o.o., Laboratorium Fizycznych Podstaw 

Przetwarzania informacji, krajową sieć naukową KBN oddział przy 
Politechnice wrocławskiej, pod patronatem europejskiego instytutu 
Certyfikacji informatycznej eiTCi w pilotażowej edycji przy dofinan-
sowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prio-
rytet iX „rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach”, Działanie 
9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

7.10.13.diagnoza potrzeb edukacyjnych – rozwój rynku pracy województwa dolnośląskiego poprzez dostosowanie oferty 
szkolnictwa zawodowego

program unijny: Priorytet iX rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Kapitał Ludzki

opis projektu: rozwój lokalnego rynku pracy w zakresie dostoso-
wania oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb gałęzi gospodarki 
regionalnej o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa.

7.10.14.enercitee – european networks, experience and recommendations helping cities and citizens to become energy 
efficient

program unijny: iNTerreG iVC

opis projektu: zrealizowany na Dolnym Śląsku projekt miał na celu 
wymianę doświadczeń w  celu zidentyfikowania, analizy i  transferu 
najlepszych praktyk tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną 
w samorządach i środowiskach lokalnych. Projekt dążyłdo wdroże-
nia celów Ue dotyczących efektywności energetycznej w praktyce, 
wykorzystywał istniejące doświadczenia i  najlepsze praktyki, aby 
zwiększyć świadomość, poziom wiedzy i  kompetencji, a  także 

transfer i adaptację istniejących rozwiązań i metod zmierzających do 
udoskonalenia regionalnego i lokalnego prawodawstwa.

Na projekt złożyły się następujące podprojekty:

leean – „local energy efficiency advice and networks” - 
Lokalne sieci doradztwa w zakresie efektywności energetycznej
partnerzy projektu: Saxon energy agency – SaeNa GmbH, 
Prioriterre (Haute-Savoie), erVeT emilia-romagna, regional 
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Development agency (emilia-romagna), energy agency for 
Southeast Sweden, Gmina Bielawa

 ! analiza istniejących struktur doradczych i  usług w  zakresie 
efektywności energetycznej w regionach,

 ! stworzenie sieci doradztwa energetycznego,
 ! przygotowanie i  przeprowadzenie sesji szkoleniowych i/lub 

seminariów (skierowanych do urzędników, pracowników sek-
tora mieszkań komunalnych, lokalnych doradców ds. energii 
i klimatu).

actee – „actions and communication tools about energy 
efficiency” Działania i  instrumenty promujące efektywność 
energetyczną 
partnerzy projektu: Mountain riders (Haute-Savoie), DaPT – 
Department of architecture and Urban Planning (emilia-romagna), 
“arLeG” S.a. – agencja rozwoju regionalnego

 ! analiza istniejących instrumentów komunikacyjnych promują-
cych efektywność energetyczną na danym terenie,

 ! opracowania podręcznika i rekomendacji dobrych praktyk.

grace – „grants and other incentives for cost and energy ef-
ficiency” -Granty i zachęty finansowe dla zwiększania efektywności 
energetycznej 
partnerzy projektu: Bautzen innovation Center (Saxony), 
wrocławskie Centrum Badań eiT+ 

 ! przegląd i analiza istniejących narodowych i regionalnych me-
chanizmów (do)finansowania działań w  zakresie efektywności 
energetycznej,

 ! opracowanie rekomendacji politycznych oraz zebranie in-
formacji w  formie podręcznika dostępnego dla wszystkich 
zainteresowanych.

eemte – „energy efficiency in municipality - training and 
exchange of experience” - efektywność energetyczna w  samo-
rządzie – szkolenie i wymiana doświadczeń
partnerzy projektu: energy and Sustainable Development agency 
of Modena (aeSS)(emilia-romagna), Gmina Jelcz-Laskowice, The 
City of Leipzig (Saxony), Municipality of Cluses (Haute-Savoie), 
Municipality of Oskarshamn, Prioriterre (Haute-Savoie)

 ! przegląd i ocena istniejących narzędzi szkoleniowych,
 ! identyfikacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju i udoskonala-

nia narzędzi szkoleniowych dla władz lokalnych i administracji 
publicznej w zakresie efektywności energetycznej (przewodnik, 
warsztaty),

 ! budowa i rozwijanie sieci kontaktów między uczestnikami zaan-
gażowanymi w projekt na różnych poziomach, 

 ! sporządzenie rekomendacji i podjęcie wspólnych inicjatyw poli-
tycznych dotyczących ustanowienia uniwersalnych standardów 
dla instrumentów i metod szkolenia pracowników administracji 
publicznej (podręcznik, broszura, potencjalne uchwały).

fiprec – „financing instruments, by potential and 
requirements of energy saving contracting” - instrumenty 
finansowania działań w  zakresie efektywności energetycznej pod 
względem możliwości, potencjału i wymagań
parnerzy projektu: CiSa scarl – innovation Center environmental 
Sustainability (emilia-romagna), Saxon energy agency – SaeNa 
GmbH (Saxony), Gmina Oława 

 ! ocena i  wymiana miedzy partnerami modeli realizacji działań 
związanych z efektywnością energetyczną (wewnątrz danej in-
stytucji i zlecanie na zewnątrz – wymagania),

 ! zorganizowanie seminariów, warsztatów, sesji szkoleniowych 
i  wizyt studyjnych dla interesariuszy z  instytucji publicznych 
i władz lokalnych na temat specyfiki współpracy z wykonaw-
cami w zakresie efektywności energetycznej energetyki,

 ! podsumowanie istniejących lokalnych i  regionalnych instru-
mentów finansowania.

rieeB – „regional impact with energy efficient Buildings” - 
Budynki efektywne energetycznie i ich oddziaływanie w regionie
partnerzy projektu: Saxon energy agency – SaeNa GmbH (Saxony), 
GodaHus (Smaland (Kalmar and Kronoberg)/Blekinge), Gmina Jelcz-
Laskowice, Council for architecture urbanism and environment of 
Haute-Savoie (Haute-Savoie)

 ! organizacja sesji treningowych (warsztatów) dla określonych 
grup docelowych (ok. 30-50 uczestników, np. urzędnicy lub 
regionalni doradcy) na temat wymagań unijnych w  dziedzinie 
efektywności energetycznej w sektorze budowlanym,

 ! opracowanie instrumentów oceny wymagań prawodawstwa 
krajowego w zakresie dyrektywy unijnej dotyczącej architektury, 
planowania budowlanego i władz,

 ! analiza jakości energetycznej 16 budynków publicznych moder-
nizowanych w latach 2011-2012.

clipart - „climatic planning and reviewing tools for regions 
and local authorities” - instrumenty planowania i  badania kli-
matu dla regionów i władz lokalnych
partnerzy projektu: regional environmental agency of emilia-
romagna, HydroMeteoClimate Service (arPa - emilia-romagna), 
Saxon energy agency – SaeNa GmbH (Saxony), City of Växjö 
(Smaland (Kalmar and Kronoberg) / Blekinge), air-aPS (Haute-
Savoie), Miasto Jelenia Góra

 ! zebranie i  analiza istniejącej wiedzy na poziomie lokalnym 
w  sektorach dotyczących łagodzenia i  adaptacji do zmian 
klimatu (np. ochrona klimatu i planowanie w zakresie zabez-
pieczenia wody) – opracowanie 5 raportów; 

 ! opracowanie Głównego raportu Projektu, który będzie zawierał 
m.in. zalecenia dot. procedur, narzędzi w zakresie planowania 
i badania planów, polityk i strategii dot. Klimatu.



71

pratla – „practical training in local authorities” - staże we 
władzach lokalnych
partnerzy projektu: Hochschule zittau/Goerlitz – University 
of applied Science (Saxony), energy agency for Southeast 
Sweden, Council for architecture Urbanism and environment 

of Haute-Savoie (CaUe - Haute-Savoie), Karkonoska agencja 
rozwoju regionalengo S.a. 

 ! staże studenckie w  samorządach mające na celu zapoznanie 
z  problemami dot. efektywności energetycznej w  regionie (7 
studentów na trzymiesięcznych praktykach).

7.11. prZyKłady roZwiąZaŃ regionalnych w ZaKresie funKcjonowania systemu sZoleŃ 
Z ZaKresu efeKtywnoŚci energtycZnej i oZe

Opis funkcjonowania systemu szkoleń z zakresu efektywności ener-
getycznej i Oze w szkolnictwa i poza szkolnictwem na przykładach 
regionalnych rozwiązań w  województwach: pomorskim, dolnoślą-
skim, łódzkim i mazowieckim, zostały przedstawione w załączniku 
nr 1 do niniejszego raportu.
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8. KwaLiFiKaCJe zawODOwe – 
SyTUaCJa BieżąCa i POTrzeBy rOKU 
2020

w  ramach publicznego systemu edukacji szkoły zawodowe, 
technika oraz szkoły policealne corocznie opuszcza ok. 200 tys. 
absolwentów. w 2011 roku szkoły zawodowe, technika oraz szkoły 
policealne opuściło 21413 absolwentów po kierunkach ujętych 
w  grupie „architektura i  budownictwo” – zawodach powiązanych 
z wykonywaniem prac na rzecz poprawy efektywności energetycz-
nej23. Należy przyjąć, że ok. 30% absolwentów kontynuuje naukę, 
pozostali – ok. 15 tys. osób zasila rokrocznie rynek pracy. 

według danych MrS w  2010 r. w  budownictwie pracowało w  su-
mie 904 700 osób, w  tym 359 808 przy budowie (i  modernizacji) 
budynków. Nie są dostępne dane statystyczne dotyczące struktury 
kwalifikacji tej kadry budowlanej.

8.1. ZapotrZeBowanie na miejsca pracy w seKtorZe Budowlanym, w tym montażystów 
miKroinstalacji odnawialnych źródeł energii 

Dotychczas wykonanoniewiele prac badawczych dotyczących tworze-
nia miejsc pracy i zapotrzebowania na etaty w sektorze energetyki 
odnawialnej w Polsce. Najszersza analiza, przeprowadzona w opar-
ciu o  znaną metodykę została przeprowadzona przy okazji raportu 
„Pracując dla klimatu” - analiza porównawcza potencjału nowych 
miejsc pracy w  Polsce związanego z  rozwojem sektora energetyki 

odnawialnej” przygotowanego na zlecenie Fundacji Greenpeace 
Polska24. Powstało tez szereg raportów branżowych koncentrujących 
się na ocenie potencjału tworzenia miejsc pracy, ale żaden z nich nie 
dotyczył potencjału miejsc pracy w  energetyce odnawialnej, jakie 
związane będą bezpośrednio z mikroinstalacjami i ich stosowaniem 

23 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011; GUS, warszawa, 2012 r. (http://www.stat.gov.pl)

24 instytut energetyki Odnawialnej i instytut Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLr w Stuttgarcie (institute of Technical Thermodynamics): Pracując dla klimatu” - analiza 
porównawcza potencjału nowych miejsc pracy w Polsce związanego z rozwojem sektora energetyki odnawialnej. Greenpeace, warszawa, 2010 r.
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w  sektorze mieszkaniowym. Dlatego oszacowana tego typu mogą 
być obarczone dużymi błędami. 

Pierwszy szacunek w  tym zakresie pojawił się w Ocenie Skutków 
regulacji (OSr) do projektu ustawy Oze z  dnia 22 grudnia 2011r. 
Ministerstwo Gospodarki oceniło, że rocznie ponad 2000 osób 
będzie szkolonych i  certyfikowanych z  zakresu małych i  mikroin-
stalacji Oze. Do końca 2020r. w Polsce będzie pracować w całym 
sektorze instalacji Oze ponad 16 000 osób. Liczba ta nie wydaje się 
kontrowersyjna, ale nie ma publicznej informacji na temat metody 
przyjętej przy szacowaniu potrzebnych etatów ani ich podziały na 
poszczególne technologie.Dlatego na potrzeby projektu BupS Poland 
przeprowadzono w  instytucie energetyki Odnawialnej (ieO) pogłę-
bione analizy w tym zakresie. w analizie uwzględniono następujące 
sektory energetyki odnawialnej: energetykę słoneczną termiczną, 
systemy fotowoltaiczne PV, młe kotły na biomasę, biogaz rolniczy, 
pompy ciepła i małe elektrownie wiatrowe. wg danych ieO w 2011 r. 
łączna ilość instalatorów powyższych systemów Oze w Polsce wyno-
siła ok. 4,4 tys. osób25, przy czym najwięcej osób zatrudnionych było 
w sektorze kolektorów słonecznych, nieco mniej w sektorze kotłów 

na biomasę i pomp ciepła, najmniej w sektorze PV. Przygotowano 
również wstępne szacunki liczbowe stanu zatrudnienia w  sekto-
rze Oze na 2020r. Szacunki przygotowano w  oparciu o  dyrektywę 
2009/28/we i  omówione powyżej ścieżki rozwoju mikroinstalacji 
Oze w Krajowym Planie Działań (KPD) w zakresie Oze oraz w opar-
ciu o ocenę skutków wprowadzenia ustawy Oze z dn. 9 października 
2012r. i materiałów własnych ieO (publikacja „O niezrównoważonym 
wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w  Polsce i  patologii 
w systemie wsparcia Oze Propozycje zmian podejścia do promocji 
Oze i kierunków wykorzystania zasobów biomasy”). 

Łączna liczba zatrudnionych w  sektorze instalatorów w 2020 roku 
może wynosić do ok. 21,7  tys. osób. zgodnie z  założeniami inwe-
stycyjnymi przyjętymi w  KPD i  wskaźnikami przeliczeniowymi ieO 
na miejsca pracy przy produkcji urządzeń, kompletowaniu oraz 
bezpośrednio przy instalacji i serwisie, wśród wszystkich sektorów 
najwięcej miejsc pracy może powstać w branży instalacji słonecz-
nych termicznych ponad 14,9 tys. , powyżej 3,4 tys. w instalacjach 
kotłów na biomasę. 

rys 8.1 - liczba instalatorów systemów oZe w 2011 r. oraz prognoza zatrudnienia instalatorów systemów oZe do 2020 r. 

16 000

12 000

4 000

8 000

0
Kolektory
słoneczne

Pompy ciepła Male elektrownie
wiatrowe

Kotły na
biomasę

Mikrobiogazownie PV

2011
2020

Źródło: instytut energetyki Odnawialnej 

Niedoszacowanie w stosunku do obserwowanych już trendów może 
mieć miejsce w  przypadku miejsc pracy w  systemach PV, które 
mogą wyniknąć z niespójnej polityki prowadzonej przez Ministerstwo 
Gospodarki. KPD przewiduje niewielki wzrost systemów fotowoltaiki 
do 2020r. (tylko 3 Mw). Jest to niezgodnie z  planami w  zakresie 
nowego systemu wsparcia. w nowym projekcie ustawy Oze przyjęto 
rozwój systemów PV na podstawie scenriusza B Krajowego Planu 
Działań. Scenariusz B przewiduje moc zainstalowaną systemów 
PV o wartości 450,9 Mwp do 2020r. Proponowany system wspar-
cia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii przewiduje 
stosunkowo wysokie taryfy typu FiT (feed in tariff) dla małych i mi-
kroinstalacji (w przypadku fotowoltaiki do 100 kw), co spowoduje 

szybki wzrost inwestycji i może mieć niebagatelne znaczenie w two-
rzeniu nowych miejsc pracy w sektorze PV. 

Powyższe analizy zatrudnienia należy zweryfikować wraz z  za-
powiadaną aktualizacja KPD oraz uchwaleniem ustawy o  Oze, po 
uwzględnieniu wpływu nowego systemu wsparcia Oze na tworzenie 
miejsc pracy w  poszczególnych branżach Oze i  przy instalowa-
niu poszczególnych mikrositalacji. Poniżej w  tabeli przedstawiono 
zestawienie ilości osób pracujących w  sektorze Oze obecnie oraz 
prognozowane na 2020r. Szacuje się, że ponad pięciokrotnie wzro-
śnie ilość instalatorów Oze i będzie stanowić ok. 33% zatrudnienia 
w całej branży Ozedo 2020r.

25  Do założeń projektu BUpS przyjęto, że 1 etat równa się 1 osoba przeszkolona w ramach nowych zasad kwalifikacji
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tab. 8.1 - Zestawienie ilości osób pracujących w sektorze oZe, obecnie oraz prognozowane na 2020r, na podstawie badań ieo.

2011r. prognoza 2020r.

Cały sektor Oze (w skład całego sektora Oze wchodzą: producenci, 
instalatorzy, otoczenia zielonego biznesu)

19 tys. 64 tys.

wyłącznie instalatorzy mikro i małych instalacji Oze 4,4 tys. 21,7 tys.

8.2. KwalifiKacje Zawodowe

Poniżej przedstawiono wykaz zawodów budowlanych i  okołobu-
dowlanych powiązanych z  wytwarzaniem energii odnawialnej bądź 
mających wpływ na efektywność energetyczną budynków. zawody 

zostały wyodrębnione w oparciu o rozporządzenie Ministra edukacji 
Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego.

tab 8.1 -. wykaz zawodów budowlanych i okołobudowlanych powiązanych z wytwarzaniem energii odnawialnej.

l.p.
symbol 
cyfrowy

nazwa grupy zawodów / 
nazwa zawodu

nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie  
lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie

  1 2 8

1 311204
 
 

Technik budownictwa
 
 

K1 Montaż konstrukcji budowlanych, 
albo
wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,
albo
wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

2 311209
 
 

Technik urządzeń sanitarnych
 
 

K1 wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

K2 wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

K3 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz 
instalacji sanitarnych

3 311210
 

Technik renowacji elementów 
architektury

K1 wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

K2 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

4 311303
 

Technik elektryk
 

K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

K3 eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

5 311307
 

Technik energetyk
 

K1 eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

K2 eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

6 311410
 
 

Technik mechatronik
 
 

K1 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

K2 eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

K3 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

7 311913
 

Technik gazownictwa
 

K1 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

K2 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

8 311930
 

Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

K2 eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

9 711102 Monter konstrukcji budowlanych K1 Montaż konstrukcji budowlanych

10 711203 zdun K1 wykonywanie robót zduńskich
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l.p.
symbol 
cyfrowy

nazwa grupy zawodów / 
nazwa zawodu

nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie  
lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie

  1 2 8

11 711204 Murarz-tynkarz K1 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

12 711301 Kamieniarz K1 wykonywanie robót kamieniarskich

13 711402 Betoniarz-zbrojarz K1 wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

14 711501 Cieśla K1 wykonywanie robót ciesielskich

15 712101 Dekarz K1 wykonywanie robót dekarskich

16 712401 Monter izolacji budowlanych K1 wykonywanie izolacji budowlanych

17 712403 Monter izolacji przemysłowych K1 wykonywanie izolacji przemysłowych

18 712613 Monter systemów rurociągowych K1 Montaż systemów rurociągowych

19 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych

K1 wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

K2 wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

20 712905
 

Monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie

K1 Montaż systemów suchej zabudowy

K2 wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

K3 wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

21 713303 Kominiarz K1 wykonywanie robót kominiarskich

22 721301 Blacharz K1 wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

23 721303 Blacharz izolacji przemysłowych K1 wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych 
izolacji przemysłowych

24 741103
 

elektryk
 

K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

w dyskusji na spotkaniu Platformy BuPS dnia 12.01.2012 r. przy-
jęto, że potrzeby posiadania kwalifikacji budowlanych związanych 
z  efektywnością energetyczną w  budownictwie dotyczą co czwar-
tego zatrudnionego, co wynika z  typowej liczby członków brygady 
budowlanej tj. 3-5 pracowników, z których wystarczy, aby 1 posiadał 
te kwalifikacje. a  zatem liczba pracowników budowlanych, któ-
rych powinno dotyczyć podniesienie kwalifikacji wynosi w  okresie 
2012-2020 ok. 89 950 pracowników. Należy przy tym uwzględnić 
ekonomiczną emigrację zagraniczną, która może sięgać tj. ok. 11% 
zatrudnionych w budownictwie rocznie. w związku z tym szacunkową 
liczbę pracowników, których kwalifikacje powinny spełniać powyższe 
wymagania trzeba skorygować do ok. 99 000 w okresie 2012-2020. 
Po uwzględnieniu czasu niezbędnego do wprowadzenia stosownych 
zmian w  systemie szkoleń wypracowany system szkoleń obejmie 
okres 2014-2018 – tak, aby w latach 2019-2020 r. dysponować ka-
drą zapewniającą 100% pokrycie powyższych założeń. Przy przyjętych 
założeniach w latach 2014-2018 należy zapewnić szkolenia obejmu-
jące technologie ee dla ok. 20 tys. osób z zawodów przedstawionych 

w tabeli nr 3. rocznie. w dyskusji panelowej podkreślono potrzebę 
uzupełnienia treści we wszystkich powyższych zawodach, nie ma 
natomiast szczegółowych danych dotyczących poszczególnych 
zawodów zarówno w ujęciu ilościowym (prognozy zatrudnienia w po-
szczególnych zawodach do roku 2020) jak i w jakościowym (prognozy 
odnośnie uzupełnienia poszczególnych zawodów umiejętnościami 
związanymi pojawianiem się na rynku nowych technologii, materia-
łów itp.)

w odniesieniu do kwalifikacji w  zakresie Oze należy wskazać po-
jawienie się nowego zawodu w  klasyfikacji zawodów: Technik 
urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej. Na zawód ten przy-
padają składowe kwalifikacje: montaż i  eksploatacja – w  ramach 
tychże kwalifikacji należy wyróżnić efekty kształcenia (umiejętno-
ści i  wiedzę) – montaż/eksploatacja kotłów na biomasę, montaż/
eksploatacja kolektorów słonecznych, montaż/eksploatacja pomp 
ciepła, montaż/eksploatacja małych elektrowni wiatrowych. 

8.2.1.trenerzy systemów oZe

zapotrzebowanie na trenerów i  wykładowców związanych ze 
szkoleniami dla instalatorów Oze zależeć będzie oczywiście od 
rzeczywistych potrzeb rynku i dostępności wykwalifikowanej kadry 

trenerskiej. założenie, że na rynku do roku 2020 powinno pojawić 
się ok. 22  000 wykwalifikowanych pracowników oznacza tak na-
prawdę konieczność przeszkolenia dwukrotnie większej liczy osób, 
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gdyż praktyka pokazuje, że znaczna część osób biorących udział 
w szkoleniach nie wykorzystuje następnie zdobytej wiedzy w prak-
tyce odchodząc do innych zajęć i  zawodów. Do roku 2018 należy 
zatem przeszkolić w  zakresie Oze około 43  400 osób, co oznacza 
organizację około 2890 szkoleń rocznie przy założeniu, że w jednym 
szkoleniu uczestniczy ok. 15 osób. Jedno, z założenia 40-godzinne 

szkolenie, powinno prowadzić ok. 5 osób, reprezentujących różne 
specjalizacje i  umiejętności. Jeżeli zatem szkolenia te mają być 
ogólnodostępne i organizowane w całej Polsce to przy powyższych 
założeniach szacuje się, że zapotrzebowanie na kadrę wykładowców 
będzie wynosiło ok. 580 trenerów przy założeniu czasu pracy trenera 
na poziomie 200h rocznie. 

8.3. potrZeBy sZKoleniowe

8.3.1.oczekiwania pracodawców (na podstawie raportu pKpp lewiatan)

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji i  kwalifika-
cji pracowników są zróżnicowane w  zależności od rozmiaru oraz 
charakteru przedsiębiorstwa. w  przypadku przedsiębiorstw ma-
łych poszukiwani są pracownicy wszechstronni, a  to wiąże się 
z doświadczeniem. w firmach tego typu często stosuje się „prze-
rzucanie” pracowników od jednych zadań do innych. Pracownik 
musi być więc na tyle wprawiony do pracy w  zawodzie, by był 
w stanie szybko przestawić się z  jednego typu pracy na inny. im 
większa firma, tym silniejsza jest w niej specjalizacja. Pracownik 
odpowiedzialny jest za powierzony mu odcinek pracy. Jednocześnie 
częściej stawia się tu na młodych pracowników poddawanych in-
tensywnym szkoleniom. 

w  firmach budowlanych wymagania pod względem formalnego 
przygotowania do zawodu są niewielkie, ponieważ wykonywane za-
dania postrzegane są jako stosunkowo proste. Do ich opanowania 
w  podstawowym zakresie często wystarczy krótkie przyuczenie na 
stanowisku pracy oraz praktyka. 

Problemem jest jednak znalezienie chętnych do wykonywania 
tych relatywnie prostych prac oraz utrzymanie przyuczonych 
pracowników w  pracy – fluktuacja na tych stanowiskach jest 
bowiem stosukowo duża (niskie koszty wejścia w  branżę nie 
skłaniają do pozostawiania w  zawodzie, który jest mało sa-
tysfakcjonujący, np. ze względu na niskie wynagrodzenia, 
monotonię zajęć, napięcie związane z warunkami pracy, jej se-
zonowością, życiem w rozłące z rodziną czy ogólnie niski prestiż 
dla pracowników tej branży. 

Poszukiwani są pracownicy, którzy są lojalni wobec firmy, oraz tacy, 
którzy chcą się uczyć, rozwijać swoje kompetencje, oraz potrafią 
pracować w zespole. Silny nacisk na otwartość i motywację do na-
uki potrzebnych umiejętności zawodowych oraz umiejętność pracy 
w  zespole – to cechy szczególnie istotne, jeśli wziąć pod uwagę 
charakter pracy w nowoczesnej gospodarce. zmiany technologiczne 
wymuszają rozwój pracowników oraz poszerzanie ich kompetencji 
i kwalifikacji (np. nowe surowce, nowoczesne maszyny, nowe tech-
nologie produkcji energii). 

Nacisk kładziony na otwartość i motywację do uczenia się jest też 
związany z  tym, że niemal każdy pracodawca musi mocno inwe-
stować w swojego pracownika, musi go wiele nauczyć, bo dopiero 
w  miejscu pracy pracownik nabywa podstawowych umiejętności 
zawodowych. 

Badanie ujawniło, że branże przydają dużą rangę kształceniu usta-
wicznemu, zwłaszcza kadry kierowniczej, w  szerokim tego słowa 
znaczeniu, oraz pracowników, którym powierza się samodzielne 
zadania. Okazało się, że pracodawcy w znikomym stopniu liczą na 
służby zatrudnienia i  to zarówno w  zakresie pośrednictwa pracy, 
jak i  w  kształceniu potencjalnych pracowników. Są zawiedzeni ze 
względu na niestosowanie przez PUP selekcji kandydatur do pracy 
pod kątem zadanych przez pracodawców kryteriów oraz ze względu, 
na jakość oferowanego przez PUP kształcenia. 

zdają sobie sprawę, że na rynku można kupić odpowiednie kursy, 
choć nie w każdej branży i  nie w każdym zakresie – niektóre ro-
dzaje przydatnego kształcenia okazują się zbyt drogie, głównie te, 
na których trzeba użyć drogich, prawdziwych urządzeń i materiałów. 
Stąd firmy chętniej wykorzystują szkolenia miękkie. w pracy z ma-
teriałami i urządzeniami stosują głównie naukę poprzez pracę pod 
nadzorem mentora – doświadczonego pracownika. 

To z kolei pokazuje, że ze strony szkół oczekują dobrego teoretycz-
nego przygotowania i umiejętności łączenia przez ich absolwentów 
teorii z praktyką. Przy czym za najbardziej przydatną uznają praktykę 
odbywaną bezpośrednio w  firmach. z  drugiej strony pracodawcy 
– wprawdzie nie wszyscy – przyznają, że praktyki dla uczniów lub 
studentów są zbyt obciążające i nie zawsze warto się nimi zajmo-
wać, jeśli nie mają prowadzić do wyselekcjonowania właściwych 
kandydatów do pracy. Prowadzenie praktyk jest zadaniem samym 
w sobie, wymaga poświęcenia czasu ze strony pracowników, a więc 
oderwania od właściwych dla nich zadań, a  to kosztuje i  nie jest 
kompensowane. Dlatego nawet ci pracodawcy, którzy cenią sobie 
u  kandydatów do pracy, zwłaszcza absolwentów, posiadanie do-
świadczenia zdobytego w  trakcie praktyk, nie zawsze są gotowi 
uczestniczyć w ich prowadzeniu.
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8.3.2.polityka kadrowa w branży budowlanej

Polityka kadrowa opiera się na tworzeniu mocnej, stabilnej ka-
dry nadzorującej, która będzie w  stanie podołać różnorodnym 
wyzwaniom. w firmach stosuje się zasadę stopniowego zwiększa-
nia obowiązków i  umiejętności osób początkujących w  zawodzie. 
Kadrze inżynieryjnej wprowadzane są szkolenia przygotowujące do 
samodzielnego poprowadzenia inwestycji. Sposób szkoleń i awansu 
ma za zadanie stabilizować własną kadrę nadzoru. Jedynie w przy-
padku nietypowych projektów firmy budowlane zmuszone są do 
poszukiwania określonych specjalistów spoza stałego zestawu 
zatrudnionych fachowców.

w  przypadku robotników budowlanych efekty są oczekiwane od 
razu – dlatego poszukiwani są pracownicy z doświadczeniem pracy 
w branży. Kiedy to się nie udaje, pozostaje przyuczanie pracowników. 
Proces ten nie trwa tu szczególnie długo, ale rotacja jest spora – 
do przyuczenia trafiają osoby przypadkowe, które imają się każdej 
pracy. Dlatego koszty wyjścia z branży są dla nich stosunkowo ni-
skie. w przypadku robotników budowlanych liczą się, więc nie tyle 
kwalifikacje formalne, co ogólne nastawienia do pracy: solidność, 
sumienność, zdyscyplinowanie i  chęć do nauki nowych umiejęt-
ności. idealnym pracownikiem byłby absolwent zawodowej szkoły 
budowlanej – z  fachem w  ręku i  odpowiednią postawą do pracy, 
a przede wszystkim „niepijący” i podatny na „nasiąknięcie” kulturą 
pracy wyznawaną w danej organizacji. 

Pracodawcy mają dość krytyczne zdanie na temat szkolnictwa. 
Powszechne jest przekonanie, że jest ono koniecznością wynikającą 
z wymagań formalnych. Nie ino ono jednak w parze z poziomem edu-
kacji zawodowej poziomu zasadniczego, średniego, a nawet wyższego. 
Główny zarzut dotyczy bardzo ograniczonego zasobu umiejętności 
dostarczanych absolwentom. Nie uważają jednak, że należy zrezygno-
wać z kształcenia robotników budowlanych w szkołach, gdyż wówczas 
cały ciężar kształcenia zawodowego spadłby na pracodawców.

Oczekiwania pracodawców względem szkolnictwa: 
 ! modernizacja programu kształcenia, w  którym większą rangę 

nada się umiejętnościom praktycznym – dotyczy to każdego 
poziomu kształcenia, wyższego nie wyłączając,

 ! poprawy systemu praktyk studenckich i wprowadzenia do pro-
gramów szkół większego zakresu praktyk uczniowskich,

 ! wprowadzenia takiego toku kształcenia, w  którym uczniowie 
i studenci muszą wykazywać się solidnością, samodzielnością, 
dyscypliną, co stanowiłoby trening przed podjęciem pracy wy-
magającej takich samych cech,

 ! lepszego powiązania wyników na świadectwach szkolnych z rze-
czywistymi umiejętnościami absolwentów,

 ! promocji zawodów budowlanych tak, żeby byli chętni do ucze-
nia się i  podejmowania pracy z wyboru, a  nie z  braku innych 
możliwości.

8.3.3.system monitorowania rynku pracy

Obecny system monitorowania rynku pracy nie spełnia wymo-
gów zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Odpowiada ona 
bieżące potrzeby rynku pracy (i  to w  ograniczonym stopniu), nie 
analizuje natomiast sygnałów płynących z  gospodarki odnośnie 
przyszłego zapotrzebowania na kwalifikacje, nie prognozuje potrzeb 
szkoleniowych w ujęciu średnio- i długookresowym. 

analiza stanu obecnego wykazuje braki informacji odnośnie potrzeb 
szkoleniowych, zapotrzebowania na kwalifikacje w gospodarce oraz 
powiązania procesów gospodarczych z pojawianiem się zapotrzebo-
wania na nowe umiejętności i wiedzę. 

Szczątkowe i  nie w  pełni porównywalne informacje gromadzone 
przez urzędy pracy nie są w  sposób sformalizowany przekazywane 
do systemu edukacji. Niezależne projekty prowadzone są zarówno 
przez podmioty w  gestii Ministerstwa edukacji Narodowej jak 
i  Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej. Badania potrzeb szko-
leniowych branży budowlanej prowadzone są w sposób wyrywkowy 
i  w  wielu przypadkach bardzo powierzchownie. Część opracowań 
powstaje w  ramach realizacji pojedynczych projektów. Przykład 

wyników takiej analizy opracowanej na zlecenie województwa 
Podkarpackiego podano na końcu niniejszego rozdziału. 

w  2004 roku na szczeblu centralnym został wdrożony System 
Prognozowania Popytu na Pracę. Był to system komputerowy 
zaprojektowany, aby uaktualniać trendy zapotrzebowania na kwa-
lifikacje ogólnopolskiego i  regionalnych rynków pracy w wymiarze 
ilościowym. Jednakże system został zawieszony w 2006 r. i do dnia 
dzisiejszego nie funkcjonuje. 

System monitorowania rynku pracy pod kontem potrzeb kwalifika-
cyjnych jest niezbędnym narzędziem do tworzenia strategii rozwoju 
edukacji zawodowej, w tym związanej z Oze i ee. 

Taki system powinien:
 ! gromadzić informacje płynące z rynku pracy w oparciu o wszyst-

kie narzędzia obecnie dostępne, w tym system urzędów pracy, 
prowadzone projekty badawcze, instytucje pośrednictwa pracy 
oraz zrzeszenia pracodawców.

 ! koordynować działania instytucji monitorujących i  inicjować 
działania badawcze w obszarach „białych plam” informacyjnych. 
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 ! umożliwiać porównywanie, agregowanie i prezentowanie danych 
zarówno ilościowych -mówiących o popycie na dane kwalifika-
cje na rynku pracy, jak i jakościowych – wskazujących na trendy 
w dziedzinie technologii i kierunki rozwoju danych umiejętności.

 ! prognozować zapotrzebowanie na umiejętności zawodowe 
i przekazywać informacje do systemu edukacji zawodowej.

w odniesieniu do celu projektu system monitorowania rynku pracy 
powinien koncentrować się na aktualizowaniu informacji doty-
czących zapotrzebowania na instalatorów poszczególnych typów 
instalacji Oze, prognozować zmiany w zapotrzebowaniu na dany typ 

instalatorów Oze w  zależności od dynamicznie zmieniających się 
przepisów prawa. w odniesieniu do ee system monitorowania po-
winien koncentrować się na przekazywaniu do systemu kształcenia 
zawodowego informacji na temat kluczowych zmian w materiałach, 
technologii, itp. Tak, aby umożliwić szybkie korygowanie i uzupeł-
nianie istniejących programów szkoleniowych. 

System taki powinien sygnalizować wszelkie rozbieżności pomiędzy 
planowaną ilością pracowników branż związanych z Oze i ee a sta-
nem faktycznym rynku pracy.

8.4. prZyKładowa analiZa regionalna wyKonana dla wojewódZtwa podKarpacKiego

analiza trendów rozwojowych branży budowlanej w  wojewódz-
twie podkarpackim opracowana dla wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w  rzeszowie w  ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Unii europejskiej z europejskiego Funduszu Społecznego. 

8.4.1.Zmiany na rynku pracy w branży budowlanej

 ! wzrasta zainteresowanie pracą w branży budowlanej;
 ! zwiększa się konkurencja na rynku pracy;
 ! Poprawa kwalifikacji osób dostępnych na runku pracy;

 ! większe zaangażowanie osób poszukujących pracy. 
 ! wzrost liczby specjalistów w  branży budowlanej wracających 

z pracy za granicą. 

8.4.2.Zmiany w zatrudnieniu

Branża budowlana podlega znacznym fluktuacjom zatrudnienia. 
w zapytaniu dotyczącym okresu 2 lat poprzedzających badania: 96 % 
firm zatrudniało nowych pracowników, 66% firm zgłosiło, że w prze-
ciągu 2 lat traciło pracowników na skutek odejść lub zwolnień. 

Można zaobserwować trend wzrostowy zatrudnienia, oraz znaczną 
rotację pracowników, co w  znaczący sposób wpływa na potrzeby 
szkoleniowe firm. 

8.4.3.Zawody deficytowe 

większość ankietowanych pracodawców wskazuje na deficyty w za-
trudnieniu. w  związku z  powyższym do pracy zatrudniano nawet 
osoby bez kwalifikacji zawodowych przyuczając je na stanowiskach. 

aż 60% respondentów deklarowało, że na rynku brakuje specjali-
stów z uprawnieniami w tym: 

 ! robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni:
 ! Monterzy instalacji i sieci;
 ! Dekarze
 ! Posadzkarze i pokrewni

 ! Tynkarze i pokrewni
 ! Monterzy instalacji

 ! robotnicy budowlani robót stanu surowego, w tym: 
 ! Murarze i pokrewni
 ! Betoniarze

 ! Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni
 ! Blacharze
 ! Spawacze
 ! Specjaliści – inżynierowie budownictwa
 ! Kierownicy budowy

8.4.4.poziom kwalifikacji pracowników:

Ocena poziomu kwalifikacji pracowników w  prowadzonych badaniach 
wypadła bardzo korzystanie. w  branży mieszkaniowej oraz branży 
robót wykończeniowych i  instalacji tylko 9% pracodawców oceniła 

przygotowanie swoich pracowników jako przeciętne. Pokrywało się 
to również z własną oceną pracowników. 66,6% zadeklarowało pełną 
a 17,5% znaczną zgodność swoich kwalifikacji z wykonywanymi pracami. 
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Ciekawe jest jednak zestawienie tych danych z wynikami kolejnego 
pytania. Otóż aż 86% pracodawców dostrzegało potrzebę podnosze-
nia kwalifikacji swoich pracowników poprzez dodatkowe szkolenia. 
Potrzeby własne pracowników w tym zakresie były nieco niższe. Łącznie 
47,8 % pracowników zadeklarowało iż zamierza (zdecydowanie lub ra-
czej) podnosić swoje kwalifikacje w czasie najbliższego roku. 

Dotychczas w przypadku zawodów budowalnych, tylko 27% pracow-
ników było objętych szkoleniami czy też kursami w ciągu ostatnich 
2 lat poprzedzających badanie. 

8.4.5.podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Główne założenia polityki podnoszenia kwalifikacji pracowników 
oraz pracodawców: 

 ! Pracodawcy inwestują w  szkolenia dające uprawnienia lub te 
uprawnienia odnawiające;

 ! zainteresowanie pracodawców poszerzaniem i  uzupełnianiem 
umiejętności a nie kształceniem od podstaw;

 ! inwestycje w  podnoszenie kwalifikacji obejmują pracowników 
stałych. 

rys. 8.2 – formy podnoszenia kwalifikacji stoswane przez firmy budowlane
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8.4.6.aktywność szkoleniowa pracowników:

analiza wieku respondentów w zestawieniu z deklaracjami dotyczą-
cymi zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji wykazała, że brak 
planów szkoleniowych mają przede wszystkim pracownicy w wieku 
od 45 lat wzwyż. Jest to grupa z dużą praktyką, ale jej umiejętno-
ści są nieadekwatne do rozwijających się technologii budowlanych. 
Grupa ta wymaga większej aktywizacji i dedykowanej oferty szkole-
niowej poprzedzonej działaniami informacyjno-promocyjnymi. 

Kolejny ciekawy wniosek dotyczy pierwszej grupy wiekowej obejmu-
jącej absolwentów szkół zawodowych. Jak wskazują wyniki raportów 

grupa ta deklaruje znaczne zapotrzebowanie na szkolenia, co świad-
czy o  niewystarczającym praktycznym przygotowaniu do zawodu, 
braku doświadczenia i zbyt ogólnej wiedzy zawodowej. Grupa ta wy-
maga zajęć praktycznych wykonywanych w rzeczywistych warunkach 
pracy, a nie słabo wyposażonych pracowniach i warsztatach. 

8.4.7.potrzeby szkoleniowe: 

Potrzebne są szkolenia:
 ! dla udokumentowania kwalifikacji, uzyskania uprawnień; 
 ! specjalistyczne dla uzupełnienia posiadanych umiejętności;
 ! z zakresu nowoczesnych technologii budowlanych;
 ! praktycznie przygotowujące do zawodu. 

w branży budowlanej zmiany 
w technologiach są bardzo szybkie. 

Stąd duże zapotrzebowanie wśród 
przedsiębiorców i pracowników na 
szkolenia z nowoczesnych technologii 

budowlanych.
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Na liście zawodów i tematów wymagających zadaniem pracodawców 
objęcia ofertą szkoleniową znalazły się:

 ! nowe technologie budowlane;
 ! monterzy instalacji i sieci;

 ! murarze, betoniarze, zbrojarze;
 ! elektrycy (szkolenia SeP);
 ! inni

8.4.8.oczekiwania pracowników wobec pracodawców:

Podstawowym oczekiwaniem pracownika wobec pracodawcy w za-
kresie podnoszenia kwalifikacji jest zapewnienie finansowania dla 
tychże szkoleń. aż 50% ankietowanych pracowników oczekiwało, że 

zostaną na szkolenia skierowani. 23% chciałoby te szkolenia odbyć 
wewnątrz firmy, a 22% potrzebuje asysty przy wyborze szkolenia. 

8.4.9.finansowanie szkoleń:

zdecydowana większość, bo aż 66% przeprowadzanych w  chwili 
obecnej szkoleń finansowana jest ze środków własnych firm. 
Głównie ze względu na fakt, iż szkolenia te służą pokryciu bieżących 
potrzeb i nie są wynikiem długofalowego planowania. 

 ! 33% wydziela na ten cel pozycję w budżecie
 ! 25% korzysta ze środków zewnętrznych, w tym z Urzędów Pracy
 ! 21% realizuje potrzeby szkoleniowe w  oparciu o  środki 

europejskie

 ! Tylko 1% szkoleń realizowanych jest w oparciu o środki własne 
pracownika. 

wielu przedsiębiorców sugeruje potrzebę wprowadzenia refun-
dowanych szkoleń pracowniczych, jako alternatywę dla szkoleń 
oferowanych w  ramach programów szkoleniowych wymagających 
przejścia przez skomplikowane procedury aplikacyjne. 

8.4.10.ocena stanu szkolnictwa zawodowego w zawodach budowlanych

 ! negatywne skutki likwidacji w  latach 90-tych szkół zawodo-
wych oraz wprowadzenia szkół o profilu ogólnym;

 ! rozproszenie szkolnictwa zawodowego (pojedyncze klasy 
w szkołach o profilach ogólnych);

 ! zaprzepaszczenie bogatych tradycji szkolnictwa zawodowego;
 ! niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

i  nauczanie z  zastosowaniem przestarzałych technologii 
w budownictwie;

 ! mała współpraca szkół z przedsiębiorcami zarówno w zakresie 
„kształtowania” przyszłego narybku jak i oferty staży;

 ! aspekt geograficzny (praktyki poza miejscem zamieszkania);
 ! brak mechanizmów zachęcających do organizowania praktyk 

w firmach (np. w formie ulg lub zniżek). 
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9. Bariery
Każda z barier w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w  zakresie 
Oze (ee) może być rozpatrywana z  perspektywy użytkownika koń-
cowego instalacji Oze (ee) i instalatora systemów Oze (ee). Należy 
rozważać je w całym systemie, w całym łańcuchu budowania war-
tości dodanej i  jakości w  ramach usług świadczonych w obszarze 

energetyki zrównoważonej środowiskowo, wraz z  uwzględnieniem 
jakości stosowanych urządzeń. Przy tak szerokim podejściu należy 
wziąć pod uwagę także pełen zakres ograniczeń technicznych, eko-
nomicznych i organizacyjnych przy praktycznym stosowaniu instalacji 
Oze w Polsce i obecnym sposobie ich promocji przez państwo.

9.1. Bariery prawno-finansowe 

 ! Brak adekwatnego systemu wsparcia inwestycyjnego i eksplo-
atacyjnego dla potencjalnych odbiorców małoskalowych Oze 
i ee. Brak środków finansowych w dłuższej perspektywy rozwoju 
rynku nie sprzyja podnoszeniu zarówno jakości jak i kwalifikacji 
zawodowych. 

 ! Dotychczasowe uprzywilejowanie tylko niektórych sektorów Oze 
(instalacje wielkoskalowe), a niedocenianie innych (energetyka 
prosumencka)

 ! Brak lub opóźnienia we wdrożeniu w Polsce przepisów związa-
nych prawnym wymogiem wykorzystania Oze w budynkach

 ! Brak kodów PKD/PKwiU na urządzenia Oze – problem z wprowa-
dzaniem ogólnopolskiego systemu jakości oraz statystycznego 
dla całego sektora Oze, co jest utrudnieniem w systemowym 
wprowadzeniu wsparcia (np. podatkowego) oraz promocji pro-
dukcji i stosowania urządzeń z homologacją/certyfikatem,

 ! Brak formalnej, ze strony państwa, kontroli wiedzy instalatora 
poprzez np. system certyfikacji

 ! Brak w Polsce funduszy parytetowych (tworzonych zasadniczo 
przez pracodawców, z udziałem pracowników), które nie mogą 
powstać tak jak w krajach „piętnastki” także z powodu prak-
tycznej niemożliwości uznania składki na fundusz jako kosztu 
podatkowego. Obszary budownictwa i  edukacji zawodowej są 
jednymi z  najbardziej naturalnych miejsc tworzenia funduszy 
parytetowych w Ue.

 ! Bieżące spowolnienie na rynku budownictwa i  wstrzymanie 
inwestycji w  Oze do czasu wdrożenia przez Polskę dyrektywy 
2009/28/we.
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9.2.  Bariery informacyjne

 ! Brak programów, kampanii informacyjnych /brak wiedzy nt. 
systemów Oze wśród potencjalnych nabywców. istotne jest bu-
dowanie świadomości ekologicznej wśród odbiorców.

 ! Osoby fizyczne inwestujące w Oze (ee) nie mają dostępu do li-
sty zrejestrowanych instalatorów oraz certyfikowanych urządzeń 
oraz modeli ekonomicznych i wzorów umów.

 ! Brak rzetelnej wiedzy nt. systemów Oze wśród instalatorów. 
Dotychczasowe szkolenia instalatorów obejmują w większości 
aspekty marketingowe. Ponadto szkolenia w większości szko-
lenia dofinansowywane z projektów unijnych charakteryzują się 
nieodpowiednią jakością. 

 ! Brak wystarczających doświadczeń praktycznych w  montażu 
instalacji Oze (szczególny przypadek – fotowoltaika– generalny 
brak doświadczeń oraz kolektory słoneczne – szybki rozwój 
rynku zmuszający do korzystania z  instalatorów bez doświad-
czenia:, po przebytym szkoleniu instalator powinien zostać 
zweryfikowany z zrealizowanej inwestycji.

 ! Dostępne są jedynie niepełne i ogólnie opisane dobre praktyki, 
całkowicie brakuje możliwości uczenia się na złych praktykach; 
słaba aktywność organizacji konsumenckich. 

 ! Brak szkoleń i  umiejętności w  zakresie integrowania kilku 
źródeł Oze, np. fotowoltaika/mała energetyka wiatrowa + in-
stalacje kolektorów słonecznych oraz złożonych inwestycji 
składających się np. na budownictwo pasywne. 

9.3. Bariery instytucjonalne

 ! Niespójność działań instytucjonalnych w  zakresie edukacji 
w sektorze Oze, kilka instytucji centralnych działa w zakresie 
edukacji instalatorów nie konsultując pomiędzy sobą usta-
leń i działań. Obecnie realizowany jest w Ministerstwie Nauki 
i  Szkolnictwa wyższego projekt – Krajowe ramy Kwalifikacji 
integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji, ale świado-
mość tych działań w poszczególnych branżach i resortach jest 
niedostateczna.

 ! Brak centralnego systemu informatycznego i  informacyjnego 
dot. sektora Oze w Polsce. Obecnie, niektóre sektory Oze nie 

są w pełni objęte statystyką GUS; nie ma wiarygodnej i aktu-
alnej informacji o kierunkach rozwoju rynku i technologii oraz 
pełniej i aktualnej informacji o systemie wsparcie (instrumenty 
są doraźne, rozproszone i niekoordynowane). 

 ! Niewystarczająca ilość szkół zawodowych i  średnich tech-
nicznych w  zakresie instalowania urządzeń Oze i konieczność 
oczekiwania na pierwszych absolwentów (2015r.) 

 ! Trudność w organizacji szkoleń i szybkiego poprawienia sytuacji 
bez włączenia firm/pracodawców. 

9.4.  Bariery eKonomicZne

 ! System wsparcia nie jest dopasowany do rzeczywistych potrzeb; 
obok wsparcia nadmiarowego, występowało także wsparcie po-
zorne/deklaratywne (formalne) nie zapewniające opłacalności 
ekonomicznej (np. w przypadku systemów fotowoltaicznych, czy 
małych elektrowni wiatrowych), przez co rynki „uczą się zbyt 
wolno” (nie mogą skorzystać z szybkiej krzywej uczenia się pro-
wadzącej do spadku kosztów i poprawy jakości) .

 ! Barierą jest wysoki koszt inwestycyjny dla źródeł korzystających 
z  darmowych zasobów Oze (kolektory słoneczne, małe elek-
trownie wiatrowe, geotermalne pompy ciepła , który nie jest 
niwelowany wsparciem na etapie inwestycji.

 ! Niebezpieczeństwo (ryzyko) wystąpienia wysokich kosztów eks-
ploatacyjnych w przypadku takich technologii jak pompy ciepła 
(energia elektryczna), czy kotły na biomasę (cena biomasy 
w zastosowaniach indywidualnych)  powodujące rozczarowanie 
użytkowników. 

 ! Brak dłuższej perspektywy i przełamania najsilniej działających 
barier ekonomicznych uniemożliwia rozwój rynku, także rynku 
edukacyjnego lub obniża praktyczna wartość ponoszonego 
wysiłku (zarówno po stronie instytucji edukacyjnych jak i osób 
szkolących się) na rzecz edukacji pozaszkolnej.
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10. wNiOSKi 
w wyniku przeprowadzonej w niniejszej pracy analizy sformułowano 
następujące wnioski:

1. Praktycznie nie ma odrębnego systemu szkoleniowego dla 
branży budowlanej. Stanowi on niewyodrębnioną część kształ-
cenia zawodowego wszelkie, zatem strategie i  programy 
odnoszące się do kształcenia zawodowego obejmują również 
zawody związane z  budownictwem, natomiast poza ogólnym 
systemem szkoleń zawodowych nie istnieją odrębne wytyczne 
na poziomie krajowym i  regionalnym odnoszące się wyłącznie 
do zawodów budowlanych. 

2. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych uregulowane ustawą 
o  systemie oświaty odbywa się w  drodze egzaminów ze-
wnętrznych, przeprowadzanych przez Okręgowe Komisje 
egzaminacyjne, a  także komisje kwalifikacyjne powoływane 
przez Urząd Dozoru Technicznego, Urząd regulacji energetyki, 
instytut Mechanizacji Budownictwa i  Górnictwa Skalnego, 
instytut Transportu Samochodowego, instytut Spawalnictwa. 
istnieje możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych 
w systemie czeladniczych i mistrzowskich egzaminów przepro-
wadzanych przez komisje izb rzemieślniczych.

3. w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej nie istnieje 
podstawa umożliwiająca wyodrębnienie zawodu dotyczącego 
wyłącznie efektywności energetycznej.

4. zagadnienia związane z efektywnością energetyczną występują 
fragmentarycznie w treści szkoleń, są omawiane okazjonalnie 
i tylko w ograniczonym zakresie.

5. w Polsce nie istnieje obecnie krajowy system prognozowania 
potrzeb szkoleniowych, w związku z tym nie ma też na pozio-
mie krajowym instrumentów prognozowania potrzeb w zakresie 
zawodów budowlanych, w szczególności związanych z Oze i ee.

6. w odniesieniu do szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł ener-
gii i efektywności energetycznej należy zaznaczyć, że w chwili 
obecnej nie prowadzi się kursów dla pracowników kadry 
wykonawczej (blue collar workers) z zakresu efektywności ener-
getycznej. w sposób sporadyczny organizowane są konferencje 
i seminaria opisujące zagadnienia efektywności energetycznej 
w  budynkach, jednak są to spotkania organizowane przede 
wszystkim dla inżynierów projektujących tego typu rozwiązania 
bądź dla audytorów energetycznych. w zakresie odnawialnych 
źródeł energii możemy już mówić o  ofercie szkoleniowej dla 
pracowników wykonawczych, aczkolwiek szkolenia w  tym 
zakresie prowadzone są stosunkowo rzadko. Powstawianie 
programów tych szkoleń to zazwyczaj inicjatywa organizacji 
zrzeszających instalatorów i  producentów urządzeń tego typu, 
bądź bezpośrednio przez firmy sprzedające daną technologię, 
rzadziej przez firmy szkoleniowe. 
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7. Szkolenia, które pozostają poza formalnym systemem szko-
leń zawodowych to kursy prowadzone przez firmy i  instytucje 
niezarejestrowane jako instytucje szkoleniowe i nie podlegają 
nadzorowi kuratora oświaty.

8. Tematykę poszanowania energii uwzględniają programy niektó-
rych szkoleń prowadzonych w  ramach promocyjnych działań 
firm oferujących materiały i  urządzenia budowlane. zazwyczaj 
są to krótkie szkolenia, które można włączyć jako moduł dy-
daktyczny do kursu zawodowego.

9. Łączna ilość zatrudnionych w  sektorze instalatorów w  2020 
roku może wynosić do ok. 21,7 tys. osób . 

10. w  latach 2014-2018 należy zapewnić szkolenia obejmujące 
technologie ee dla ok. 20 tys pracowników budowlanych rocz-
nie .

11. analiza stanu obecnego wykazuje braki informacji odnośnie 
potrzeb szkoleniowych, zapotrzebowania na kwalifikacje 
w gospodarce oraz powiązania procesów gospodarczych z po-
jawianiem się zapotrzebowania na nowe umiejętności i wiedzę. 

12. Szczątkowe i nie w pełni porównywalne informacje gromadzone 
przez urzędy pracy nie są w sposób sformalizowany przekazy-
wane do systemu edukacji.

13. System monitorowania rynku pracy pod kontem potrzeb kwali-
fikacyjnych jest niezbędnym narzędziem do tworzenia strategii 
rozwoju edukacji zawodowej, w tym związanej z Oze i ee. 

14. System monitorowania rynku pracy powinien koncentrować się 
na aktualizowaniu informacji dotyczących zapotrzebowania na 
instalatorów poszczególnych typów instalacji Oze, prognozo-
wać zmiany w  zapotrzebowaniu na dany typ instalatorów Oze 

w  zależności od dynamicznie zmieniających się przepisów 
prawa. w  odniesieniu do ee system monitorowania powinien 
koncentrować się na przekazywaniu do systemu kształcenia 
zawodowego informacji na temat kluczowych zmian w materia-
łach, technologii, itp. Tak aby umożliwić szybkie korygowanie 
i uzupełnianie istniejących programów szkoleniowych. 

15. Pracodawcy inwestują w podnoszenie kwalifikacji pracowników 
stałych w  szkolenia dające uprawnienia lub te uprawnienia 
odnawiające i są zainteresowani poszerzaniem i uzupełnianiem 
umiejętności a nie kształceniem od podstaw.

16. Jako najistotniejszy problem w zakresie barier w rozwoju sys-
temów Oze i ee uznano brak adekwatnego systemu wsparcia 
inwestycyjnego i  eksploatacyjnego dla potencjalnych odbior-
ców małoskalowych Oze i  ee. Ponadto, bardzo niekorzystne 
jest bieżące spowolnienie na rynku budownictwa, wstrzymanie 
inwestycji w  Oze do czasu wdrożenia przez Polskę dyrektywy 
2009/28/we oraz brak kampanii informacyjnych w zakresie Oze.

17. Konieczne jest stworzenie systemu szkolenia na bazie ist-
niejących szkół technicznych kształcących specjalistów 
budowlanych, instalatorskich, energetycznych i  mechatro-
nicznych. zakresy programowe w  wymienionych typach szkół 
powinny być w pewnych obszarach tematycznych opracowywane 
wspólnie tak, aby szkolenie w  innym zawodzie odbywało się 
w powiązaniu z pozostałymi a nie każdy niezależnie w oderwaniu 
od pozostałych szkół. Taki system nauczania pozwoliłby na to 
by fachowcy kształceni przez jedną szkołę byli uzupełnieniem 
dla pozostałych zawodów, co zagwarantowałoby w  naszym 
województwie spójną i profesjonalną kadrę instalatorów mikro-
instalacji. Konieczne również jest przygotowanie szerszej akcji 
promocyjnej i informacyjnej skierowanej do potencjalnych kan-
dydatów nauki zawodu w zakresie instalacji Oze i ee.
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SŁOwNiCzeK
deskryptory - wymagane dla danego poziomu efekty uczenia się

ee – efektywność energetyczna

Kpd – Krajowy Plan Działań 

KrK – Krajowa rama Kwalifikacji

KsK – Krajowy System Kwalifikacji

oKe – Okręgowe Komisje egzaminacyjne

oZe – odnawialne źródła energii

prK – Polska rama Kwalifikacji

sggiK – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
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ani agencja wykonawcza ds. Konkurencyjności i innowacji (eaCi), ani Komisja europejska nie ponoszą odpowiedzialności  
za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Publikacja współfinansowana z Programu Unii europejskiej 
inteligentna energia dla europy


