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Wzrósł też znacznie udział pomp ciepła w nowych 
budynkach jednorodzinnych.
Wg PORTPC w 2018 roku wynosił on 15%. Oznacza 
to, że już w co siódmym nowym budynku ogrzewa-
nie realizowane jest przez pompę ciepła. W 2010 roku 
organizacja PORTPC szacowała, że udział pomp cie-
pła w nowych budynkach wynosił poniżej 3%. 

W wariancie optymistycznym prognozy wzrostu rynku 
wykonanej przez PORTPC, w 2020 roku udział pomp 
ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzin-
nych może sięgać już poziomu 20-25%. 
Na podstawie odpowiedzi NFOŚiGW w ramach informa-
cji publicznej w sprawie złożonych wniosków w progra-
mie Czyste Powietrze na dzień 5 kwietnia 2019 r., PORT 
PC szacuje, że aż 30% wniosków o dofinansowanie źró-
dła ciepła w nowobudowanych domach dotyczy pomp 
ciepła. (Dane te zostały pozyskane dzięki uprzejmości 
firmy Kostrzewa – członka wspierającego PORTPC).

Wg opublikowanego raportu zawierającego wy-
niki badań rynku pomp ciepła w 2018 roku przepro-
wadzonych przez Polską Organizację Rozwoju Tech-
nologii Pomp Ciepła są solidne podstawy do 
optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży 
w Polsce w najbliższych kilkunastu latach. 

W 2018 roku rynek pomp ciepła typu powietrze/woda 
stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania 
wzrósł o 31%, a sprzedaż wszystkich typów pomp 
ciepła związanych z centralnym ogrzewaniem wzro-
sła o 20%. Cały rynek pomp ciepła w Polsce odno-
tował wzrost na poziomie ok. +16%.

Raport rynkowy 
PORTPC 2019

Raport rynkowy PORTPC 2019: duży wzrost rynku pomp 
ciepła w 2018 r. i perspektywy dalszego silnego rozwoju.

· PORTPC opublikowała raport rynkowy 2019 opisujący rynek pomp ciepła w Polsce
· W 2018 r. nastąpił znaczący wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze/woda równy +31% (rok do roku). 
· W 2018 r. wzrósł każdy segment rynku pomp ciepła w Polsce. Cały rynek pomp ciepła do central-
nego ogrzewania wzrósł o 20%.
· Wzrósł udział grzewczych pomp ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzinnych. W 2018 
roku wynosił on 15% (co siódmy nowobudowany budynek ogrzewany jest pompą ciepła).
· Wg szacunków PORTPC, w ramach programu Czyste Powietrze, aż 30% wniosków o dofinansowa-
nie źródła ciepła w nowobudowanych domach dotyczy pomp ciepła. 

Wg optymistycznego wariantu pro-
gnozy rozwoju rynku w 2030 roku bę-
dzie pracować ponad 1 milion pomp 
ciepła do ogrzewania budynków.

Kolejny rok z rzędu, silnym zaintereso-
waniem inwestorów cieszą się pompy 
ciepła typu powietrze/woda służące do 
ogrzewania (i często chłodzenia) budyn-
ków. Liczbę sprzedanych urządzeń  
w 2018 r. szacuje się na ok. 10 630 sztuk. 
W porównaniu do 2017 roku rynek 
wzrósł o ok. 31%. Wszystko wskazuje 
na to, że ten wzrostowy trend utrzyma 
się również w kolejnych latach. 

Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2018 w sztukach 

Z szacunków PORTPC wynika,  
że w roku 2018 sprzedano łącznie ok. 
31 000 szt. pomp ciepła. Obserwując 
sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-
2018 widoczny jest harmonijny i ciągły 
wzrost rynku. Godnym uwagi, jest fakt, 
że rynek tych urządzeń w Polsce jest je-
dynym rynkiem w Europie, w którym 
zanotowano siedem lat z rzędu wzrosty 
sprzedaży liczby pomp ciepła.
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Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORTPC,  
można zauważyć kilka istotnych przyczyn wzrostu 
tego segmentu rynku. –Główna przyczyna: to silny 
wzrost zaufania i akceptacja technologii pomp cie-
pła przez inwestorów. Kolejną przyczyną jest wzrost 
świadomości ekologicznej Polaków związany wpro-
wadzeniem programu Czyste Powietrze oraz z po-
znaniem skutków zanieczyszczenia powietrza spo-
wodowanych przez kotły na paliwa stałe. Do trzeciej 
przyczyny zaliczyć można dalszy wzrost konkurencji 
w tym segmencie rynku (powietrznych pomp ciepła). 
Wielu producentów, w tym również polskich, posta-
wiło na te technologie, jako rozwiązania przyszłości  
i prowadzi w tym zakresie aktywne działania rynkowe.  
Po czwarte: widać też wzmocnienie tendencji budowy 
coraz mniejszych domów, bez piwnic i miejsca na ko-
tłownie, magazyny opału, ale za to coraz bardziej kom-
fortowych. I po piąte: najszybciej rośnie udział rynko-
wy urządzeń o średnim i niskim poziomie cen. Do wyżej 
wymienionych przyczyn w najbliższych latach dojdzie 
najsilniejszy czynnik wzrostowy, czyli główny kierunek 
dekarbonizacji w oparciu o elektryfikację ogrzewania, 
ciepłownictwa i połączenie sektorów, w który idealnie 
wpisuje się stosowanie pomp ciepła.

W 2018 roku głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży 
tego segmentu pomp ciepła była zwiększona sprzedaż 
urządzeń o mocy powyżej 20 kW. Są solidne podsta-
wy, aby sądzić, że najbliższych latach będzie występo-
wał podobny lub nawet większy wzrost rynku grunto-
wych pomp ciepła. W przeprowadzonych badaniach 
rynku systemów grzewczo-chłodzących typu VRF wi-
dać lekki wzrost rynku (ok. +15%). PORT PC szacuje, 
że w roku 2018 podobnie jak w 2017 r. sprzedano ok. 
4800 systemów VRF, jednak ze względu na niewielki 
udział firm sprzedających tego typu rozwiązania w te-
gorocznych badaniach rynku, wyniki te należy trakto-
wać jako mogące nie oddawać realnych zmian rynku.
Badaniem PORTPC nie został objęty rynek gazowych 
pomp ciepła. Zdaniem producentów i dystrybutorów 
tych urządzeń kolejny rok z rzędu mamy do czynie-
nia z corocznym wzrostem ich sprzedaży, szczegól-
nie w segmencie średnich i dużych urządzeń.
Informacja dotycząca rynku pomp ciepła w 2018 r. 
została oparta na wynikach monitoringu rynku urzą-
dzeń grzewczych koordynowanego przez stowarzy-
szenia PORTPC i SPIUG. Prowadzony panel obejmuje 
znaczną część, ale nie całość rynku, dlatego szczegó-
łowe szacunki dotyczące całego rynku pomp ciepła 
w Polsce przeprowadziło stowarzyszenie PORTPC.
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(PORTPC) wydała Raport Rynkowy PORTPC 2019, wraz 
ze szczegółową analizą wyników badań oraz korektą 
scenariuszy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku. 
Raport jest dostępny w wersji polskiej tutaj i będzie 
dostępny w ciągu 3 tygodni w wersji angielskiej.
Źródło: PORTPC

Wg najnowszych analiz rynkowych 
PORTPC, w ubiegłym roku producenci 
i dystrybutorzy pomp ciepła do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej 
sprzedali łącznie ok. 9840 szt.  
W porównaniu do danych rynkowych 
z roku 2017 liczba sprzedanych pomp 
ciepła tego typu wzrosła o ok. 6%.
Liczbę sprzedanych w 2018 roku grun-
towych pomp ciepła typu solanka/woda 
oszacowano na około 5380 sztuk, 

PORTPC szacuje, że w ramach warian-
tu optymistycznego liczba sprzedanych 
pomp ciepła tego typu może sięgnąć  
nawet 22 000-25 000 szt. w 2020 roku.

co w porównaniu do roku poprzedza-
jącego daje wzrost sprzedaży na pozio-
mie ok. +5%. Gruntowe pompy ciepła 
wciąż stanowią istotny udział w rynku 
pomp ciepła służących do ogrzewania 
czy chłodzenia pomieszczeń. 
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W warszawskiej siedzibie Buderus zostało otwarte 
zmodernizowane Centrum Szkoleniowe, w którym 
trenerzy oraz inżynierowie serwisu będą szkolić in-
stalatorów, serwisantów oraz partnerów handlowych 
z branży grzewczej i klimatyzacyjnej.
Koncepcja nowego Centrum powstawała przez 
dwa lata od 2017 roku do 2018. Prace budowlane 
rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku i zakończyły  
10 miesięcy później w maju 2019 roku. Do dyspo-
zycji uczestników szkoleń są kompleksowo wy-
posażone sale szkoleniowe, w którym znajdują 
się funkcjonalne systemy grzewcze oparte o kotły 
(15 stanowisk) oraz pompy ciepła (7 stanowisk).
Uczestnicy szkoleń będą mogli zapoznać się z kom-
pleksowymi rozwiązaniami instalacji z różnymi pom-
pami ciepła: monoblokowymi, splitowymi i grunto-
wymi, a także kotłami kondensacyjnymi o mocy od 
14 do 300 kW. Część warsztatowa została również 
wyposażona w ścianę hydrauliczną umożliwiającą 
symulację rzeczywistych przepływów grzewczych.
Szkolenia, które cieszą się największą popularnością 
to moduły M1.1 – urządzenia kondensacyjne wiszące 
oraz M3 – pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.
W dobie cyfryzacji i digitalizacji jednym z podsta-
wowych modułów szkoleniowych jest również M4.1 
– automatyka, w trakcie którego omawiane są za-
awansowane regulatory pogodowe oraz możliwość 
sterowania pracą kotła za pomocą aplikacji mobilnej.
Dla Buderusa bardzo istotne jest nieustanne dosko-
nalenie produktów oraz serwisu. Jesteśmy dumni, 
że otworzyliśmy zmodernizowane Centrum Szkole-
niowe, które stanowi ważny krok w rozwoju marki. 
Cały obiekt dostosowany jest do aktualnych nowo-
czesnych wizualizacji marki Buderus, dzięki czemu in-
stalatorzy, serwisanci, handlowcy i projektanci szko-
lący się w Centrum będą na bieżąco z najnowszymi 

trendami – podsumowuje Krzysztof Ciemięga, dyrek-
tor generalny Bosch Termotechnika.
Cały obiekt został wyposażony kompleksowo, tak aby 
mogły się tam odbywać szkolenia teoretyczne oraz 
praktyczne warsztaty na temat najnowszych techno-
logii wykorzystywanych w branży technologicznej.

Buderus otwiera nowoczesne Centrum 
Szkoleniowe w Warszawie
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