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W związku z udostępnieniem przez Ministra Energii projektu zmiany ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw na stronach Rządowego Centrum
Legislacji, poniżej przesyłam uwagi Urzędu Dozoru Technicznego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw nie przewiduje żadnych zmian w Rozdziale 7, dotyczącym działalności UDT, czyli
certyfikowania instalatorów OZE oraz akredytowania organizatorów szkoleń.

Niezależnie od powyższego, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia
20 czerwca 2017 r. (sygn. akt K 16/15), proponujemy usunąć pkt 2 w art. 136
ust. 4 obowiązującej ustawy o odnawialnych źródłach energii, co będzie skutkowało brakiem
możliwości wydawania certyfikatów instalatora odnawialnych źródeł energii na podstawie
dyplomu ukończenia studiów wyższych. Trybunał Konstytucyjny ww. wyrokiem orzekł, że przepis
art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1148) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z brzmieniem
art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, „ Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne".
Programy studiów wyższych, niezależnie od kierunku i specjalności, nie obejmują
kształcenia w zakresie podstawowych umiejętności praktycznych, niezbędnych przy wykonywaniu
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zawodu instalatora. W związku z tym, osoba kończąca „studia wyższe nie jest przygotowana
do wykonywania tego zawodu bez odbycia dodatkowych szkoleń praktycznych, niezależnie od
rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii.
Zapis umożliwiający wydawanie certyfikatów instalatora odnawialnych źródeł energii na
podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych jest sprzeczny z postanowieniami Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Załącznik IV do dyrektywy w pkt 2 stanowi, że:

,,Instalatorzy urządzeń
geotermalnych, urządzeń

wykorzystujących biomasę, pomp ciepła, płytkich systemów
fotowoltaicznych i

urządzeń

wykorzystujących ciepło słoneczne są

certyfikowani w ramach akredytowanego programu szkoleń lub przez akredytowanego
organizatora szkoleń."

Pkt 6 ww. załącznika stanowi, że akredytowane •programy szkoleń należy proponować
lub przechodzą określone rodzaje
instalatorom z doświadczeniem zawodowym, którzy prze
í
szkoleń, różne, w zależności od rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii.
Dyrektywa nie przewiduje więc wydawania certyfikatów na podstawie dyplomu
ukończenia studiów wyższych, a raczej kładzie szczególny nacisk na odpowiednie przygotowanie
kandydatów na instalatorów w zakresie umiejętności praktycznych.
Dodatkowym argumentem jest to, że w obecnym stanie prawnym certyfikaty instalatora
na podstawie wykształcenia wyższego wydawane są na wszystkie rodzaje instalacji odnawialnego
źródła energii, niezależnie od tego, jaki kierunek studiów dana osoba ukończyła i w jakiej
specjalności. Powoduje to, że certyfikat instalatora systemów fotowoltaicznych może uzyskać
osoba, która w trakcie studiów zetknęła się z zagadnieniami dotyczącymi elektrotechniki
w stopniu jedynie marginalnym. Osoba taka nie posiadawięc wymaganej wiedzy teoretycznej,
ani tym bardziej umiejętności praktycznych wymaganych do wykonywania zawodu instalatora
OZE.
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