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  Sukces na wielu rynkach 
europejskich

W Europie pompy ciepła zaczęto stoso-
wać na szerszą skalę już na początku lat 
80. XX wieku, ale dopiero od połowy lat 90. 
można mówić o trwałym i szybkim rozwoju 
tej atrakcyjnej ekonomicznie i ekologicznie 
technologii. Obecnie w Szwecji i Szwajca-
rii udział instalowanych pomp ciepła w no-
wych budynkach wynosi ponad 80% (dane 
wg SVEP i FWS). W wielu krajach takich, 
jak: Austria, Francja, Finlandia, Niemcy, 
Norwegia, udział pomp ciepła w segmen-
cie nowych budynków już teraz stanowi 
25–70%. 
W latach 2005–2008 nastąpił znaczny 
wzrost sprzedaży na największych euro-
pejskich rynkach sprzedaży pomp ciepła 
(rys. 1 ). Spadek sprzedaży odnotowany 
w 2009 spowodowany był światowym kry-
zysem gospodarczym oraz wstrzymaniem 
lub zmniejszeniem dofinansowania rządów
europejskich do ekologicznych urządzeń 
grzewczych.
Wg szacunków Grupy Roboczej Pompy 
Ciepła działającej w ramach Klastra Tech-

nologii Energooszczędnych Euro-Centrum, 
udział sprzedaży pomp ciepła w nowych 
budynkach w Polsce stanowi zaledwie 4%, 
a liczba sprzedanych pomp ciepła wynosi 
ok. 6500 szt. rocznie. Wartość ta  
obejmuje pompy ciepła typu powietrze/
woda, woda/ woda, solanka/woda oraz 
pompy gruntowe z bezpośrednim odparo-
waniem, zarówno do ogrzewania, jak rów-
nież pompy tylko do podgrzewania wody  
użytkowej. 

Niezbędne działania rozwoju 
technologii pomp ciepła w Polsce

Aby zbliżyć się do poziomu sprzedaży na 
takich rynkach, jak Niemcy, Francja, należa-
łoby wdrożyć odpowiednie działania, które 
pozwolą pokonać podstawowe bariery roz-
woju technologii pomp ciepła.
Wg wspomnianej Grupy Roboczej Pomp 
Ciepła podstawowe, niezbędne dzia- 
łania to:
•  stworzenie finansowych systemów

wsparcia inwestycji z pompami ciepła;
•  stworzenie i przeprowadzenie kampanii 

informacyjnych (dotyczy zarówno poten-
cjalnych klientów, projektantów, instala-
torów, branżystów, urzędników);

•  zmiana stanu prawnego, związana np. 
z uwzględnieniem istnienia pomp ciepła 
jako urządzeń korzystających z odnawial-
nych źródeł energii;

•  przeprowadzenie ekologicznej edukacji 
społecznej w zakresie pomp ciepła, jak 
i rozwoju nowych technologii w tym za-
kresie;

•  wprowadzenie taryf energetycznych dla 
pomp ciepła, podobnych do zastoso-
wanych w wielu krajach europejskich 

  Paweł Lachman

Rynek sprzedaży, potencjał, 
ustawodawstwo 

Pompy ciepła – 
uwarunkowania 
rozwoju w Europie i Polsce

Obecnie, liczba 
sprzedawanych pomp ciepła 
w Polsce jest podobna 
do poziomu sprzedaży 
w Niemczech sprzed 10 lat. 
W 2000 roku sprzedawano 
tam ok. 5000 szt. pomp 
ciepła. W ciągu 9 lat 
(w latach 2000–2009) 
liczba sprzedawanych 
urządzeń wzrosła tam 
ponad 14- krotnie (do 
ok. 70 000 szt.). Oznacza to 
średni roczny wzrost rynku 
na poziomie ok. 35%. 
Podobnego poziomu wzrostu 
rynku (25–35% rocznie) 
można spodziewać się 
również w Polsce. Aby 
tak się stało, należy 
pokonać istniejące bariery 
rozwoju rynku pomp ciepła 
w naszym kraju.
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1  Sprzedaż pomp ciepła 
w wybranych krajach Europy 
(Źródło: EHPA Energy Outlook 2010)
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(m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, 
Czechach, Francji);

•  uruchomienie mechanizmu rozliczania 
energii odnawialnej przekazywanej przez 
pompy ciepła do instalacji grzewczych.

Wsparcie technologii pomp ciepła 
dzięki nowym Dyrektywom Unii 
Europejskiej 

Obecnie silnym „sojusznikiem” pomp ciepła 
jest Unia Europejska i jej prawodawstwo. 
Pompy ciepła są w pełni uznane jako urzą-
dzenia korzystające z odnawialnych źródeł 
energii i wspierane przez Unię Europejską. 
Dzieje się tak za sprawą wielu nowych ak-
tów prawnych. Najważniejszym z nich jest 
Dyrektywa 2009/28/WE (RES), której zada-
niem jest promowanie stosowania energii 
z odnawialnych źródeł. Wspomniana dyrek-
tywa kładzie nacisk na zastosowanie pomp 
ciepła i potwierdza oraz podkreśla zna-
czący wkład tej technologii w pozyskiwa-
nie ciepła ze źródeł odnawialnych (Art. 5.4, 
Załącznik VII).

Pompy ciepła mają bardzo szeroki zakres 
zastosowania, umożliwiający wykorzysta-
nie różnych rodzajów odnawialnych źró-
deł energii, zdefiniowanych w Dyrektywie
2009/28/WE: 
•  energii aerotermalnej, rozumianej jako 

energia magazynowana w postaci ciepła 
w powietrzu, a więc m.in. ciepła w po-
wietrzu atmosferycznym, technologicz-
nym, wentylacyjnym i odpadowym, 

•  energii geotermalnej, rozumianej jako 
energia składowana w postaci ciepła pod 
powierzchnią ziemi, a więc m.in. ciepła 
wód podziemnych, ciepła gruntu i skał, 

•  energii hydrotermalnej, rozu-
mianej jako energia składo-
wana w postaci ciepła w wo-
dach powierzchniowych, 
a więc m.in. również ciepła 
wód technologicznych  
i ścieków.

Dyrektywa EPBD 2010/31/UE 
z dnia 19 maja 2010 r. w spra-
wie charakterystyki energe-
tycznej budynków (wersja 
przekształcona) zapewnia moż-
liwość szerokiego stosowania 

systemów grzewczych z wykorzystaniem 
różnych typów pomp ciepła. W art. 6 pkt 1, 
nakłada ona obowiązek na państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej zapewnienia dla 
wszystkich nowych budynków, że przed 
rozpoczęciem budowy zostaną rozważo-
ne i wzięte pod uwagę: zdecentralizowane 
systemy dostawy energii oparte na ener-
gii ze źródeł odnawialnych, kogeneracja, 
ogrzewanie, chłodzenie lokalne lub bloko-
we, oparte na energii ze źródeł odnawial-
nych oraz pompy ciepła. Poprzednia wersja 
dyrektywy nakładała ten obowiązek dla bu-
dynków o powierzchni powyżej 1000 m2.
Wspomniane wyżej zapisy powinny dopro-
wadzić do zmiany polskiego prawa budow-
lanego i energetycznego. Możliwe będzie 
urealnienie pozycji pomp ciepła jako urzą-
dzeń korzystających z odnawialnych źródeł 
energii.

Potencjał ekologiczny związany 
z pompami ciepła

Obecnie prawie połowa energii zużywanej 
w Unii Europejskiej jest związana z gene-
rowaniem ciepła i chłodu (dane Eurostat). 
Zużycie energii pierwotnej na cele ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej ma kapital-
ne znaczenie w bilansie energetycznym. 
Wg danych Eurostatu Unii Europejskiej sta-
nowi ono ponad 85% energii zużywanej 
w budownictwie (rys. 2 ).
Zużycie energii w budownictwie stanowi 
ok. 40% całego zużycia energii pierwotnej 
w krajach Unii Europejskiej.
Ważnym zagadaniem jest odpowiedni wy-
bór i wspieranie technologii korzystających 
z odnawialnych źródeł energii do ogrzewa-
nia budynków i podgrzewania wody użytkowej.

Wkrótce klasy energetyczne także dla urządzeń 
grzewczych, w tym pomp ciepła 

Już niedługo, ważną rolę odgrywać zacznie Dyrektywa EuP z roku 2005 
(2005/ 32/WE) w sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów ekoprojek-
tu w odniesieniu do produktów wykorzystujących energię (Energy-using 
Products – EuP). Dokument ten jest zasadniczym narzędziem polityki Unii Eu-
ropejskiej w zakresie poprawy efektywności energetycznej i ekologiczności 
produktów na rynku europejskim. Dyrektywa EuP jest tzw. dyrektywą ramo-
wą, oznacza to, że wiążące wymogi ustanawiane są w oddzielnych aktach wy-
konawczych, dotyczących poszczególnych grup produktów. 
Istotnym krokiem realizacji tej dyrektywy będzie wprowadzenie jesienią 
2010 roku oznakowania efektywności energetycznej (klas energetycznych) dla 
urządzeń grzewczych (tzw. LOT1), w tym również dla pomp ciepła. W aktual-
nym projekcie LOT1, pompy ciepłą w zależności od typu, znajdują się w naj-
wyższych klasach energetycznych A+++, A++.

2  Zużycie energii pierwotnej 
w krajach Unii Europejskiej 
(Źródło:„Green Paper on 
Energy Efficiency or Doing
More with Less“, Marzec 
2006)

3  Wkład pomp ciepła 
w realizacje celu 3×20%
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Pompy ciepła a inne urządzenia 
wykorzystujące OŹE

Jeżeli w ogrzewaniu budynków chcieliby-
śmy się oprzeć o technologie korzystają-
ce z odnawialnych źródeł energii (OŹE), do 
dyspozycji mamy tylko kolektory słonecz-
ne, kotły na biomasę oraz pompy ciepła.
Tabela pokazuje zestawienie zastosowania 
technologii korzystających z OŹE do ogrze-
wania budynków i podgrzewania wody 
użytkowej.

Rys. 3  pokazuje możliwe korzyści ekolo-
giczne, wynikające z zastosowania pomp 
ciepła. Pompy ciepła, przy spełnieniu wa-
runku min. efektywności, korzystają z od-
nawialnego źródła energii (przekazując od 
62% do 80% całej energii grzewczej). 
Zastosowanie technologii pomp ciepła ob-
niża ilość energii pierwotnej (nawet o po-
nad 50%) w stosunku do innych systemów 
grzewczych. W obniżaniu zużycia ener-

gii pierwotnej pompy ciepła należą do naj-
bardziej energooszczędnych technologii 
grzewczych. Świadczyć o tym będą wy-
sokie klasy energetyczne (klasy A++, A+++), 
które zostaną wprowadzone w ciągu naj-
bliższego roku dla urządzeń grzewczych 
o mocy do 70 kW. 
Duże znaczenie ma również obniżanie emi-
sji CO2, które będzie postępować dalej 
wraz z rozwojem zielonej energetyki i wzro-
stem efektywności energetycznej (kogene-
racja, wzrost efektywności bloków energe-
tycznych i sieci przesyłowych).
Połączenie pomp ciepła z technologią in-
nych źródeł ciepła (energetyka wiatrowa, 
energetyka słoneczna, kotły na biomasę, 
kogeneracja ciepła i prądu) pozwala na dal-
sze zwiększenie opisanych efektów ekolo-
gicznych pomp ciepła. Takie działania jak 
np. zwiększenie udziału energii odnawial-
nej w energetyce powodują zwielokrotnie-
nia efektów ekologicznych dzięki wysokiej 
efektywności pomp ciepła. 

Porównanie różnych OŹE do ogrzewania budynków i wody użytkowej

Technologia 
OŹE

Dyspozycyjność w zakresie 
ogrzewania i ciepłej wody

Wpływ na niską emisję (szczególnie 
pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10)

Termiczne 
kolektory 
słoneczne 

ograniczony zakres 
zastosowania dla c.o.: 
solarny współczynnik pokrycia 
10–15%; 
solarny współczynnik pokrycia 
c.w.u. ok. 60% (małe instalacje) 
i ok. 30% (duże instalacje)

ograniczony wpływ ze względu na 
małą dyspozycyjność zimą;  
w warunkach polskich najwyższa 
emisja pyłów zawieszonych PM 2,5 
i PM 10 występuje w miesiącach 
zimowych

Biomasa możliwość wykorzystania przez 
cały rok, możliwość korzystania 
tylko z lokalnych źródeł 
biomasy (koszty transportu)

brak znacznego zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń (szczególnie pyłów 
zawieszonych PM 2,5 i PM 10) poza 
specjalną technologią np. kotły na 
pelety

Pompy 
ciepła

możliwość wykorzystania przez 
cały rok

likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń; 
łatwiejsze ograniczenie emisji 
w elektrociepłowniach

��

Ponieważ  wybiega w przyszłość.

Ogrzewanie Regulacja Energia odnawialna

Szczegóły akcji dostępne są u Partnerów Handlowych, 
na stronie www.vaillant.pl oraz pod numerem infolinii 801 804 444. 

Bo komplet korzyści masz w każdym pakiecie.

Dlaczego Vaillant?

Specjalna oferta pakietowa
Skorzystaj z wyjątkowej oferty marki Vaillant! Od 1 września do 30 listopada 2010 r. 
kupując wybrane gazowe kotły kondensacyjne w pakietach, zapłacisz dużo mniej 
niż w przypadku zakupów poszczególnych urządzeń. Ciesz się wysoką jakością 
i nowoczesną technologią naszych systemów grzewczych na nowych warunkach!

R
E

K
L

A
M

A


