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Karty produktów i etykiety 
energetyczne produktów

 Dlaczego wymagane są etykiety i karty produktów?

 Dyrektywa ErP i ELD 

 Jak porównać efektywność różnych urządzeń?

 Zestawienie wymogów dot. kart i etykiet 

poszczególnych urządzeń w programie

 Szczegółowy przegląd szczegółowy wymogów dot. kart 

i etykiet poszczególnych urządzeń w programie

 Szczegółowe zestawienie wymogów i pliki do  pobrania



Dlaczego wymagane są karty produktu i etykiety energetyczne w 
przypadku urządzeń w Czystym Powietrzu?

 Obowiązujące wymogi prawa

– rozporządzenia delegowane KE obowiązują 

wprost w całej Unii Europejskiej

 Ochrona konsumentów ze względu na 

powszechne nierealizowanie obowiązków 

wynikających z zapisów rozporządzeń o 

ekoprojekcie oraz etykietowaniu energetycznym

 Dane podawane w kartach produktu są 

oficjalnymi danymi, a producentom grozi 

odpowiedzialność prawna w przypadku 

podania błędnych danych.

 Dane z kart produktów będą wykorzystane do 

liczenia efektu ekologicznego programu



Dyrektywa ErP i ELD oraz rozporządzenia wykonawcze 
i delegowane KE

ErP: Dyrektywa o produktach związanych z energią (2009/125/WE)

Rozporządzenia KE dotyczące ekoprojektu oraz określające m. innymi 
minimalne dopuszczalne wymagania  efektywności energetycznej  dla 
urządzeń oraz wymogi informacyjne

ELD: Dyrektywa w sprawie etykietowania energetycznego (2010/30/UE)*

Rozporządzenia KE dotyczące etykiet i kart produktów  informujących 
o klasie efektywności energetycznej urządzeń i zestawów

Dyrektywa
ELD

Dyrektywa
ErP

*zastąpiona przez rozporządzenie PE i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. 
ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE 



Wymogi ekoprojektu

 Zgodnie z Dyrektywą 
2009/125/WE (ErP)
wszystkie urządzenia zużywające 
energię muszą spełniać wymogi 
ekoprojektu

 Rozporządzenie delegowane KE do 
dyrektywy i grupy produktów 
określają wymogi

 Mniej efektywne, zbyt emisyjne 
lub np. zbyt głośne  urządzenia nie 
mogą być produkowane

Mniej efektywne urządzenia 
przestaną być produkowane

Nie spełniają
wymogów CE



Przykładowa procedura kontrolna wg ekoprojektu

ZAŁĄCZNIK VIII rozporządzenie KE 813/2013 – gazowe, elektryczne i olejowe kotły grzewcze, pompy ciepła
Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

1) Organy państw członkowskich poddają 

badaniom tylko jedno urządzenie danego 

modelu … i przekazują organom innych 

państw członkowskich informacje o 

wynikach badań.

2) Model pompy ciepła jest uznawany za 

spełniający stosowne wymogi, jeżeli: 

A) Sezonowa efektywność energetyczna 

ogrzewania pomieszczeń ηs nie jest niższa 

od deklarowanej wartości o więcej niż 8 % 

B) Poziom mocy akustycznej LWA

nie jest wyższy od deklarowanej wartości 

dla urządzenia o więcej niż 2 dB

3) Jeżeli wynik określony w pkt 2 nie 

zostanie osiągnięty, organy państw 

członkowskich losowo wybierają do badań 

trzy dodatkowe urządzenia tego samego 

modelu i w ciągu jednego miesiąca od 

przeprowadzenia badania przekazują 

organom innych państw członkowskich i 

Komisji Europejskiej informacje o jego 

wynikach. 

4) Model jest uznawany za spełniający 

stosowne wymogi, 

jeżeli: A) i B) są spełnione

5) Jeżeli wyniki, o których mowa w pkt 4, nie 

zostaną uzyskane, uznaje się, że 

model nie spełnia wymogów niniejszego 

rozporządzenia i traci znak CE



Etykiety energetyczne i karty produktu

 Zgodnie z Dyrektywą 
2010/30/UE* (Energy 
Labelling Directive) wszystkie 
urządzenia zużywające energię 
będą posiadać etykiety 
energetyczne

 Etykiety energetyczne i karty 
produktów sprawdziły się i 
znacząco ułatwiając wybór 
rozwiązań klientom

Przykładowa etykieta energetyczna opon

*zastąpiona przez rozporządzenie PE i Rady (UE) 
2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające 
ramy etykietowania energetycznego i uchylające 
dyrektywę 2010/30/UE 



Przykładowe wymogi - etykiety energetyczne i karty produktu

Widoczne umieszczenie etykiety

wystawianych obok urządzeń oraz 

udostępnienie karty produktu.

Karty i etykiety mają być dostępne na 

stronach www

Obliczenie efektywności zestawu

i uwidocznienie etykiety zestawu. 

Udostępnianie klientowi etykiety

zestawu / karty zestawu.

Należy pokazać klasę efektywności 
energetycznej (choć nie ma obowiązku
zamieszczenia etykiety i wartości eta s w %) w 
materiałach informacyjnych (broszurach, 
katalogach, na stronach internetowych, w 
ulotkach, reklamach itp .), jeżeli podawane są 
informacje dotyczące energii lub ceny. 

Urządzenia

Zestawy urządzeń

Informacja przy sprzedaży



Obowiązki producenta i instalatora

Etykieta produktu:
(Dostarczona w 

opakowaniu wraz z 
urządzeniem)

Karta produktu: Dostarczona wraz z dokumentacją 
techniczną  z urządzeniem

Informacje dostarczone przez producenta z 
produktem

Informacje dostarczone przez instalatora 
do jego klienta

Etykieta produktu + Karta produktu



Obowiązki instalatora

Karta produktu i drukowana etykieta dla urządzeń
(lub karta produktu tylko dla regulatorów i 
akcesoriów solarnych)

Informacje dostarczone przez producenta z 
produktem

Urządzenie 
podstawowe

Urządzenie 
dodatkowe 
i akcesoria

Informacje dostarczone przez instalatora do 
jego klienta

Etykieta zestawu Karta zestawu

Instalatorzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość informacji 
dostarczonych do jego klientów. Obliczenie efektywności energetycznej 
zestawu  jest wykonywana przez instalatora na podstawie danych 
producenta.

Etykiety i karty 
produktów na 
urządzenia 
podstawowe i 
dodatkowe (karty dla 
akcesoriów)



Terminy dot. etykietowania energetycznego urządzeń grzewczych

Wymogi
etykietowania
klasy do A++

26.09.2015
(1.04.2017) 26.09.2019

Wymogi
etykietowania
klasy do A+++

Etykiety 
zestawów

26.09.2015
(1.04.2017)



Jak porównać efektywność różnych urządzeń?



Jak porównać efektywność różnych urządzeń?



Jak porównać sprawność urządzeń centralnego ogrzewania?

Kocioł gazowy 
o sprawności 107% (70/65oC)

Kocioł elektryczny
o sprawności 99%

Pompa ciepła powietrze/ woda 
o wsp. COP =5,3 (A10W35)

Kocioł olejowy o sprawności
104% (70/65oC)

Jaka jest realna (sezonowa) sprawność 

średnioroczna urządzeń?

Jaka jest efektywność pompy ciepła 

w instalacji grzejnikowej czy podłogowej?

Jak porównać efektywność różnych 

technologii grzewczych?



Klasy energetyczne urządzeń grzewczych (od 09.2019)

*Gruntowe i powietrzne pompy ciepła

Kotły kondensacyjne gaz i olej (-)
Kotły na paliwa stałe (węgiel)
Kotły niekondensacyjne (gaz)

Powietrzne
pompy ciepła

(gazowe 
i elektryczne)

Technologia
kogeneracyjna

(gazowa)

Technologia
hybrydowa

(kotły gazowe z pompą c.

lub kolektor. słonecznymi)

Kotły kondensacyjne na gaz i olej (+)

E

Kotły elektryczneD

Źródło: EHPA i PORT PC

* Klasa A+++ 35oC od 2019 r. również dla najlepszych pomp ciepła typu solanka/woda i powietrze/woda

Kotły na pellet
kondensacyjne

Kotły na biomasę 
niekondensacyjne



Klasy energetyczne ogrzewania, a EEI lub ηs

Klasa sezonowej

efektywności 

energetycznej

Sezonowa

efektywność 

energetyczna 

w % (ηs) lub EEI

A+++ ηs ≥ 150

A++ 125 ≤ ηs < 150

A+ 98 ≤ ηs < 125

A 90 ≤ ηs < 98

B 82 ≤ ηs < 90

C 75 ≤ ηs < 82

D 36 ≤ ηs < 75

Tabele z klasami efektywności energetycznej odnoszą się 
do pojedynczych urządzeń i do zestawów urządzeń..

Kalkulacja efektywności energetycznej pojedynczego
produktu jest wykonywana przez producenta

Sezonowa efektywności energetycznej ηs odnosi się do
zużytej energii pierwotnej ale bez transportu nośnika
(wsp. nakładu energii pierwotnej nieodnawialnej równa
się 1,0 dla gazu i oleju i 2,5 dla energii elektrycznej)



Zestawienie wymogów dot. ekoprojektu i etykietowania urządzeń w 
Czystym Powietrzu.

Nr
Technologia w programie 

"Czyste Powietrze"

Deklaracja 

zgodności 

CE

Etykieta 
energetyczna

Karta 
produktu

Dodatkowe 
wymogi

Karta 
informacyjna 
ekoprojektu

1
Kotły grzewcze na paliwa stałe na 

biomasę drzewną lub węgiel   
Świadectwo 

badania

z akredytowanego 

laboratorium



2 Kotły gazowe i olejowe    
3 Kotły elektryczne do ogrzewania    
4

Pompy ciepła do centralnego 
ogrzewania i/lub c.w.u.    

5 Pompy ciepła typu powietrze/powietrze    
6 Kolektory słoneczne do c.w.u.  

Certyfikat 

Solar-Keymark 
7

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła (centralna lub miejscowa)    

 obecne wymogi

wymogi do nowej 

bazy urządzeń




Deklaracja zgodności CE



Kotły grzewcze na paliwa stałe na biomasę drzewną lub węgiel –
etykieta energet. z rozporządzenia KE 2015/1187 

https://bit.ly/2SSr1aP

Rozporządzenie KE 
dot. etykietowania 
energetycznego 
2015/1187  str. 11

Klasy energetyczne kotłów grzewczych na paliwa stałe:

• kotłów na węgiel to klasa C lub B

• kotłów niekondensacyjnych na biomasę drzewną to A+

• kotłów kondensacyjnych na pellet drzewny to klasa A++

EEI = s (kotły na węgiel)
EEI  s x 1,47 (kotły na biomasę)

https://bit.ly/2SSr1aP


Dwie istotnie liczne klasy energetyczne urządzeń zgodnie 
z rozporządzeniem PE i Rady 2017/1369 z dnia 4.07.2017 r.

https://bit.ly/3boi5jT

Str. 10 rozporządzenia PE i Rady 
2017/1369 z dnia 4.07.2017 r

https://bit.ly/3boi5jT


Kotły grzewcze na paliwa stałe na węgiel 
– karta produktu z rozporządzenia KE 2015/1187 

https://bit.ly/2SSr1aP

Rozporządzenie KE 
2015/1187  str. 21

EEI

s

https://bit.ly/2SSr1aP


Kotły grzewcze na paliwa stałe na biomasę drzewną
– karta produktu z rozporządzenia KE 2015/1187 

https://bit.ly/2SSr1aP

Rozporządzenie KE 
2015/1187  str. 21

EEI

s

https://bit.ly/2SSr1aP


Kotły grzewcze na paliwa stałe na biomasę drzewną lub węgiel –
karta informacyjna zgodna z rozporz. 2015/1189

https://bit.ly/2AfdlQN

Rozporządzenie KE 
2015/1189  str. 9

Wymogi w zakresie informacji dotyczące kotłów 
na paliwo stałe (tabela 1)
• Sposób podawania paliwa
• Wymagany lub zalecany zasobnik 

akumulacyjny (buforowy)  i jego pojemność 
w litrach

• Kocioł kondensacyjny (tak/nie)
• Urządzenie kogeneracyjne (tak/nie)
• Urządzenie wielofunkcyjne (tak/nie)
• Wskazane paliwo i emisyjność zgodna ze 

świadectwem badania kotła
• imię i nazwisko oraz podpis osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu dostawcy

https://bit.ly/2AfdlQN


Kotły grzewcze na paliwa stałe na biomasę drzewną lub węgiel –
karta informacyjna zgodna z rozporz. 2015/1189

https://bit.ly/2AfdlQN

Rozporządzenie KE 
2015/1189  str. 9

https://bit.ly/2AfdlQN


Kotły grzewcze na paliwa stałe na biomasę drzewną lub węgiel –
karta informacyjna zgodna z rozporz. 2015/1189

Wielkość bufora oraz to czy jest 
on obowiązkowy czy też zalecany, zależy 
od sposób podawania paliwa i mocy kotła:
• W przypadku kotłów z zasypem 

(z załadunkiem) ręcznym wymagany jest 
zasobnik buforowy
i jego pojemność w litrach (p. wykres i 

rozporządzenie KE 2015/1189)
• W przypadku kotłów z automatycznym 

podawaniem paliwa zalecany  jest 
zasobnik buforowy o pojemności 
20 l/kW x moc nominalna kotła w litrach 
(p. rozporządzenie KE 2015/1189)

https://bit.ly/2AfdlQN

Rozporządzenie KE 
2015/1189  str. 9

https://bit.ly/2AfdlQN


Kotły grzewcze na paliwa stałe – wymogi emisyjne kotła zgodnie 
rozporządzeniem KE  2015/1189 

https://bit.ly/2AfdlQN

Rozporządzenie KE 
2015/1189  str. 8

https://bit.ly/2AfdlQN


Kotły grzewcze na paliwa stałe na biomasę drzewną lub węgiel –
świadectwo badania kotła zgodnie z PN 303-5 

Świadectwo badania (zgodnie z PN-EN 303-5 (2012) 
w przyszłości PN-EN 303-5  (2019).
• Emisji spalin (obowiązkowe)
• Sprawności (obowiązkowe)
• Bezpieczeństwa
• Promieniowanie elektromagnetyczne



Rozporządzenia KE dotyczące etykietowania KE 811/2013 
i ekoprojektu 813/2013

Urządzenia c.o. wodnego (i  ew. c.w.u.)
• Kotły gazowe 
• Kotły olejowe 
• Kotły elektryczne
• Pompy ciepła 
• Urządzenia kogeneracyjne
• Elementy osprzętu np. regulatory, 

kolektory słoneczne do ogrzewania, 
osprzęt solarny, bufory itp..

https://bit.ly/2Z3Cqsz

Rozporządzenie KE
dot. etykiet i karty produktu 

811/2013

Rozporządzenie KE
dot. ekoprojektu

813/2013

https://bit.ly/2yOYgVH

https://bit.ly/2Z3Cqsz
https://bit.ly/2yOYgVH


Kotły gazowe i olejowe (bez funkcji c.w.u.)
Karta produktu i etykieta energetyczna z rozp. KE 811/2013

S



Kotły gazowe i olejowe – wymogi informacyjne ekoprojektu

Str 15 rozporządzenia KE
dot. ekoprojektu

813/2013

https://bit.ly/2yOYgVH

https://bit.ly/2yOYgVH


Kotły gazowe i olejowe (bez funkcji c.w.u.)
Karta informacyjna z rozporz. ekoprojektu KE 813/2013

Wymogi w zakresie informacji dotyczące kotłów 
gazowych wg rozporządzenia ekoprojektu:

• Typ kotła (kondensacyjny, niskotemperaturowy, B1)
• Urządzenie kogeneracyjne (tak/nie)
• Urządzenie wielofunkcyjne (tak/nie)
• Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 

pomieszczeń s (eta s)
• efektywność energetyczna ogrzewania przy 

znamionowej mocy cieplnej i w reżimie 
wysokotemperaturowym

• efektywność energetyczna ogrzewania przy 30% mocy 
cieplnej i w reżimie niskotemperaturowym

• Emisja NOx



Kotły gazowe i olejowe (z funkcją c.w.u.)

wh



Klasy efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń

Tabele klas efektywności energetycznej ogrzewania (przedziały z rozporządzenia KE 811/2013)

Klasa sezonowej

efektywności 

energetycznej

Sezonowa efektywność 

energetyczna  ηs w %

A+++ ηs ≥ 150

A++ 125 ≤ ηs < 150

A+ 98 ≤ ηs < 125

A 90 ≤ ηs < 98

B 82 ≤ ηs < 90

C 75 ≤ ηs < 82

D 36 ≤ ηs < 75

Klasy efektywności energetycznej w przypadku 
kotłów gazowych i olejowych:

• kotły gazowe, atmosferyczne (dwufunkcyjne B1) 
klasa efektywności C

• kotły niekondensacyjne na olej opałowy
klasa efektywności B

• kotły kondensacyjne na olej opałowy
klasa efektywności A

• kotły kondensacyjne na gaz ziemny lub propan 
klasa efektywności A lub B



Poziom mocy akustycznej urządzeń w pomieszczeniu 

 Poziom mocy akustycznej 
pozwala obiektywnie ocenić 
głośność urządzeń

 Parametry podawane 
w tych samach warunkach
pracy urządzeń.



Kotły elektryczne c.o. – karta produktu i etykieta energetyczna



Pompy ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. 
– karta produktu i etykieta energetyczna

wh
s



Obliczanie SCOP z s z kart produktów

SCOP  s x 2,5 

Pompa ciepła typu solanka/woda

Pompa ciepła typu powietrze/woda

SCOP PN 14825= (s+3%) × 2,5

SCOPPN 14825= (s+8%) × 2,5



Niskotemperaturowe pompy ciepła typu powietrze-woda 

Klasa sezonowej

efektywności energetycznej

Sezonowa efektywność 

energetyczna w % (ηs)

A+++ ηs ≥ 175

A++ 150 ≤ ηs < 175

A+ 123 ≤ ηs < 150

Pompa ciepła niskotemperaturowa (definicja z wymogów ErP/ELD)
W rozporządzeniach KE 811 i 813 wprowadzono specjalne pojęcie 
niskotemperaturowych pomp ciepła LT (low-temperaturę heat
pumps). Są to pompy ciepła typu powietrze/woda, które nie są w 

stanie osiągnąć temperatury zasilania wody grzewczej > 52°C dla 
temperatury zewnętrznej powietrza -7oC.



3 strefy klimatyczne w Europie (pompy ciepła)
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Klasy energetyczne i wsp. ηs pomp ciepła 
podawane są zawsze tylko dla klimatu 
umiarkowanego

Uporządkowany wykres temperatur zewnętrznych



Pompy ciepła – wymogi informacyjne ekoprojektu

Str 16 rozporządzenia KE
dot. ekoprojektu

813/2013

https://bit.ly/2yOYgVH

https://bit.ly/2yOYgVH


Pompy ciepła tylko do c.w.u. (rozporządzenie KE 812/2015)

wh



Pompy ciepła tylko do c.w.u (rozporządzenie KE 812/2015).

wh

wh

COP = wh x 2,5



3 strefy klimatyczne w Europie (pompy ciepła do c.w.u.)

Przykładowe wh z karty produktu:  105% 121% 130% 140%



Pompy ciepła tylko do c.w.u. – profil poboru c.w.u.

2

3XS

0.345

25°C

2 4 5 6 10

XXS XS S M L

2.100 2.100 2.100 5.845 11.655

25°C 35°C 55°C

55°C

Qref w kWh/d

(l/min)

55°C

1610

XL

19.070

55°C

24.523

XXL

55°C

. 

20                    20               72                           40                  112                   224            367                    472 (l/dobę)



Pompy ciepła tylko do c.w.u.

Klasa 

energet.
M L XL

A+++ ≥ 163 ≥ 188 ≥ 200

A++ ≥ 129 ≥ 149 ≥ 159

A+ ≥ 99 ≥ 114 ≥ 122

A ≥ 64 ≥ 74 ≥ 79

Klasy energetyczne, profil poboru c.w.u.  a wh



Kolektory słoneczne do c.w.u. i/lub ogrzewania
Definicje (rozprorządzenia 811-814/2013)

Urządzenie Definicja Przykład Dokumenty

Urządzenie słoneczne „urządzenie słoneczne” oznacza układ wykorzystujący 
wyłącznie energię słoneczną, kolektory słoneczne, 
słoneczny zasobnik ciepłej wody  i/lub pompę w obiegu 
kolektora; wprowadzane oddzielnie do obrotu; 

Układ 
wykorzystujący 
wyłącznie energię 
słoneczną

„układ wykorzystujący wyłącznie energię słoneczną” 
oznacza urządzenie wyposażone w co najmniej jeden 
kolektor słoneczny, co najmniej jeden słoneczny 
zasobnik ciepłej wody użytkowej i ewentualnie co 
najmniej jedną pompę w obiegu kolektora, a także inne 
elementy, które wprowadza się do obrotu jako jedno 
urządzenie niewyposażone w dodatkowe  źródło ciepła, 
z wyjątkiem ewentualnie co najmniej jednej 
dodatkowej grzałki zanurzeniowej;

Kolektor słoneczny „kolektor słoneczny” oznacza urządzenie przeznaczone 
do pochłaniania całkowitego natężenia 
promieniowania słonecznego, przetwarzania go na 
energię cieplną i przekazywanie tej energii do 
przepływającego przez nie płynu; 

Bez
etykiety

Karta
produktu

Bez
etykiety

Bez
etykiety

Karta
produktu

Karta
produktu



Kolektory słoneczne do c.w.u. i/lub ogrzewania
Ważne definicje (rozporządzenia 811-814/2013)

Urządzenie Definicja Przykład Dokumenty

Słoneczny zasobnik 
ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u.)

„słoneczny zasobnik ciepłej wody użytkowej” 
oznacza zasobnik ciepłej wody służący do 
magazynowania energii cieplnej wytworzonej 
przez co najmniej jeden kolektor słoneczny; 

Pompa
w obiegu solarnym

Zasobnik ciepłej wody
(dowolny typ)

„zasobnik ciepłej wody ” oznacza zbiornik 
służący do magazynowania ciepła w wodzie lub 
ogrzewania pomieszczeń, który nie jest 
wyposażony w źródło ciepła, z wyjątkiem jednej 
lub więcej dodatkowych zanurzeniowych grzałek 
elektrycznych

Bez
etykiety

Karta
produktu

Karta
produktu

Karta
produktu



Kolektory słoneczne do c.w.u. i/lub ogrzewania
Etykieta zestawu z kolektorami słonecznymi (rozporządzenia 811-814/2013)

Etykieta zestawu do podgrzewania wody 
zawiera informację o profilu obciążenia 
(poboru wody) "XL„ i klasie efektywności 
urządzenia podstawowego „A” ,
o zastosowanych komponentach 
i wynikowej klasie energetycznej „A+++”

Etykieta zestawu jest dopasowywana do 
każdej instalacji



Kolektory słoneczne do c.w.u. i/lub ogrzewania
Przykładowa karta produktu (rozporządzenia 811-812/2013)



Pompy ciepła powietrze/powietrze – rozp. KE 626/2011 
dot. etykietowania (i kart produktu)

https://bit.ly/3crKKWy

Str. 64 rozporządzenia 
dot. etykietowania 

KE 626/2011 

https://bit.ly/3crKKWy


Pompy ciepła powietrze/powietrze – rozp. KE 206/2012  
dot. ekoprojektu

Str. 11 rozporządzenia 
dot.  ekoprojektu

KE 206/2012

https://bit.ly/3cyd2yQ

https://bit.ly/3cyd2yQ


Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
(centralna lub miejscowa) – karty produktu i etykiety

Rozporządzenie KE
dot. etykiet i karty produktu 

1253/2014

https://bit.ly/2YWkekr

Rozporządzenie KE
dot. ekoprojektu

1254/2014

https://bit.ly/2zzdJcs

https://bit.ly/2YWkekr
https://bit.ly/2zzdJcs


Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
(centralna lub miejscowa)



Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
(centralna lub miejscowa)



Szczegółowe zestawienie wymogów dot. ekoprojektu
i etykietowania urządzeń w Czystym Powietrzu 1/3

Nr

Technologia 
w programie 

priorytetowym 
"Czyste Powietrze"

Wymogi 
ekoprojektu

(rozporządze-
nia KE)

Dokument 
w pdf

Wymogi 
etykietowania 

i  kart produktu 
(rozporządzenia 

KE)

Dokument 
w pdf

Opis wymagań 
i karta produktu

Dodatkowe 
wymogi 

informacyjne 
z ekoprojektu
(do przyszłej 

bazy programu)

Dodatkowe 
wymogi 

w programie

1
kotły na paliwa stałe na 

biomasę i na węgiel
2015/1189 z dnia 
28 kwietnia 2015 

2015_1189
2015/1187 z dnia 27 
kwietnia 2015 r. 

2015_1187
str. 20 i 23 pdf , 
2015/1187 z dnia 
27 kwietnia 2015 r.

str. 9 pdf 
2015/1189 z dnia 
28 kwietnia 2015 r 
r. + świadectwo 
z badań emisji 
i sprawności zgodnie 
z ekoprojektem

Deklaracja 
zgodności CE

2 Kotły gazowe i olejowe
813/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r.

813_2013
811/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

811_2013
str. 55 pdf, 
811/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

str. 15 pdf  
813/2013 z dnia 2 
18 lutego 2013 r.

Deklaracja 
zgodności CE

3
Kotły elektryczne do 

ogrzewania
813/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r.

813_2013
811/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

811_2013
str. 55, 
811/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

str. 15 pdf  
813/2013 z dnia 18 
lutego 2013 r.

Deklaracja 
zgodności CE

 obecne wymogi

wymogi do nowej 

bazy urządzeń




Szczegółowe zestawienie wymogów dot. ekoprojektu
i etykietowania urządzeń w Czystym Powietrzu 2/3

Nr

Technologia 
w programie 

priorytetowym 
"Czyste Powietrze"

Wymogi 
ekoprojektu

(rozporządze-
nia KE)

Dokument 
w pdf

Wymogi 
etykietowania 

i  kart produktu 
(rozporządzenia 

KE)

Dokument 
w pdf

Opis wymagań 
i karta produktu

Dodatkowe 
wymogi 

informacyjne 
z ekoprojektu
(do przyszłej 

bazy programu)

Dodatkowe 
wymogi 

w programie

4

Pompy ciepła typu 
powietrze/woda 

i solanka/woda do 
centralnego ogrzewania

813/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r.

813_2013
811/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

811_2013
str. 55 pdf 
(811/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

str. 16 pdf  
(813/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r.

Deklaracja 
zgodności CE

5
Pompy ciepła 

do ciepłej wody
814/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r

814_2013
812/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

812_2014
str. 34 , 
812/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

str. 10, 814/2012 z 
dnia 18 lutego 
2013 r.

Deklaracja 
zgodności CE

6
Kolektory słoneczne do 

c.w.u.
814/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r

814_2013
812/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

812_2014
str. 34 
812/2013 z dnia 2 
sierpnia 2013 r.

str. 10, 814/2012 z 
18 lutego 2013 r.

Deklaracja 
zgodności CE + 

świadectwo 
Solar-Keymark

 obecne wymogi

wymogi do nowej 

bazy urządzeń




Szczegółowe zestawienie wymogów dot. ekoprojektu
i etykietowania urządzeń w Czystym Powietrzu 3/3

Nr

Technologia 
w programie 

priorytetowym 
"Czyste Powietrze"

Wymogi 
ekoprojektu

(rozporządze-
nia KE)

Dokument 
w pdf

Wymogi 
etykietowania 

i  kart produktu 
(rozporządzenia 

KE)

Dokument 
w pdf

Opis wymagań 
i karta 

produktu

Dodatkowe 
wymogi 

informacyjne 
z ekoprojektu
(do przyszłej 

bazy programu)

Dodatkowe 
wymogi 

w programie

7

Pompy ciepła typu 
powietrze/powietrze

klimatyzatory z funkcją 
grzania

206/2012 z dnia 
6 marca 2011 r.

206_2012
626/2011 z dnia 4 
maja 2011 r

626_2011
str. 64 pdf, 
626/2011 z dnia 6 
marca 2012 r.

str. 11 pdf  
206/2012 z dnia 6 
marca 2011 r.

Deklaracja 
zgodności CE

8

Wentylacja mechaniczna 
z odzyskiem ciepła 

(centralna lub 
miejscowa)

1253/2014 z 
dnia 7 lipca 2014 
r.

1253_2014
1254/2014 z dnia 
11 lipca 2014 r. 

1254_2014
str. 13 pdf, 
1254/2014 z dnia 
11 lipca 2014 r. 

str 13 i 14
w pdf  
1253/2014 z dnia 7 
lipca 2014 r.

Deklaracja 
zgodności CE

 obecne wymogi

wymogi do nowej 

bazy urządzeń




Rozporządzenia KE w zakresie etykietowania i ekoprojektu
do pobrania

https://bit.ly/3boi5jT

https://bit.ly/3boi5jT


Dziękuję za uwagę
Pawel.lachman@portpc.pl


