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formacji publicznej, udzielonych przez wojewódz-
kie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki.
To, co może szczególnie cieszyć po zapozna-
niu się z danymi to fakt, że około 50% urządzeń 
grzewczych wskazanych we wnioskach złożonych  
w ramach programu Czyste Powietrze, a od-
noszących się do nowych budynków, stanowią 
urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł 
energii, czyli różnego typu pompy ciepła (łącz-
nie 32%) oraz kotły na biomasę (17%). Około 42% 
złożonych wniosków o dofinansowanie to wnio-
ski o dofinansowanie kondensacyjnych kotłów 
gazowych. Kompletnie niezrozumiałe w kontek-
ście obowiązujących, aktualnych warunków tech-
nicznych jest natomiast to, że aż 6% wniosków 

dotyczy kotłów węglowych. Zastosowanie kotła 
węglowego w nowym budynku jednorodzinnym 
z reguły powoduje bowiem przekroczenie gra-
nicznej wartości współczynnika nakładu ener-
gii pierwotnej nieodnawialnej EPmax, który wy-
nosi obecnie 95 kwh/(m2∙rok).

WpłyW dofinansoWania na rynek 
urządzeń grzeWczych

Dane dotyczące liczby złożonych wniosków o do-
finansowanie poszczególnych technologii (rys. 2.) 
świadczą o istotnie dużym wpływie programu 
Czyste Powietrze na wzrost sprzedaży wybra-
nych grup urządzeń grzewczych w 2019 r., szcze-

planoWane zmiany

wyłączenie nowych budynków z programu Czy-
ste Powietrze, wobec faktu powszechnego „omi-
jania” obowiązujących warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki, doprowadzi do 
tego, że powstanie wyraźna luka w krajowej polity-
ce wsparcia urządzeń grzewczych korzystających z 
energii ze źródeł odnawialnych, takich jak pompy 
ciepła czy niskoemisyjne kotły grzewcze na bioma-
sę (szczególnie pellet drzewny). Tymczasem, według 
zapowiedzi nowej Komisji Europejskiej i Parlamen-
tu Europejskiego, w kolejnej unijnej perspektywie 
budżetowej (na lata 2012-2027) całkowicie zakoń-
czy się wsparcie dla urządzeń grzewczych korzy-
stających z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ale 

również gaz ziemny. Z pojawiających się już zapo-
wiedzi programu o nazwie New Green Deal, przy-
gotowanego przez nową Komisje Europejską, moż-
na wnioskować, że nastąpi wzmocnienie wsparcia 
dla wznoszenia budynków blisko zeroenergetycz-
nych oraz termomodernizacji budynków jednoro-
dzinnych i wielorodzinnych z dużym udziałem OZE 
czy też z zastosowaniem niskoemisyjnych i wyso-
kosprawnych sieci ciepłowniczych. 

praWie 50% oze, ale 6% kotłóW 
WęgloWych

Zestawienia przedstawione na rysunkach 1, 2, 3 
zostały przygotowane na podstawie odpowiedzi 
uzyskanych na zapytanie w trybie dostępu do in-

Po ponad roku funkcjonowania programu Czyste Powietrze są już 
dostępne szczegółowe dane statystyczne (z 22 listopada 2019 r.) 
dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie do technologii 
grzewczych w nowych budynkach. Dane te dowodzą ogromnego 
zainteresowania inwestorów urządzeniami korzystającymi  
z odnawialnych źródeł energii. Niestety, informacje pochodzące  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
wskazują na to, że wraz z końcem 2019 r. skończy się finansowanie 
programu Czyste Powietrze dla nowych budynków, będzie ono  
nadal realizowane tylko dla istniejących domów. 

StatyStyki programu 
CzySte powietrze 
50% wniosków w nowych budynkach dotyczy OZE

6%

17%

0%

42%
3%

0%

22%

10%

Kotły na węgiel

Kotły na biomasę

Kotły olejowe

Kotły gazowe kondensacyjne

Systemy ogrzewania elektrycznego

Węzły cieplne

Pompy ciepła powietrzne

Pompy ciepła gruntowe

1  wybór technologii grzewczych do nowych budynków – rozkład (procentowy) wniosków  
o dofinansowanie do źródeł ciepła w nowych budynkach w programie Czyste Powietrze 
(informacja z 22 listopada 2019 r.)
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gólnie pomp ciepła. w przypadku pomp ciepła 
typu powietrze/woda podana liczba wniosków 
stanowi ponad 25% przewidywanej liczby sprze-
dawanych urządzeń w 2019 r. w Polsce, a w przy-
padku gruntowych pomp ciepła (typu solanka/
woda) – prawie 40%. Jeżeli chodzi o kotły na bio-
masę, liczba wniosków odnoszących się do tej 
technologii stanowi około 5% szacowanej łącznej 
liczby sprzedanych kotłów na biomasę w 2019 r.  
w przypadku kondensacyjnych kotłów gazo-
wych jest to około 3% prognozowanej sprzeda-
ży tych urządzeń w 2019 roku. według wstępnie 
zebranych danych rynkowych za trzy kwartały 
2019 rok PORT PC szacuje, że udział pomp ciepła  
w nowych budynkach jednorodzinnych wzrośnie 
z 15% w 2018 r. do około 23% w 2019 r.

Jak rozkłada się popyt 
na urządzenia oze?

Szczególnie interesująco wygląda rozkład udzia-
łu wniosków o dofinansowanie źródeł ciepła  
w nowych budynkach, gdy przyjrzeć się im przy 
uwzględnieniu lokalizacji, czyli z podziałem na 
poszczególne wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej (rys. 3.). 
w zdecydowanej większości województw w Pol-
sce udział urządzeń korzystających z odnawial-
nych źródeł energii przekracza 50%. wyjątkiem 
jest tu sześć województw: małopolskie, wielko-
polskie, mazowieckie, śląskie i lubelskie, gdzie do-
minują urządzenia grzewcze działające w opar-
ciu o paliwa kopalne (gaz, węgiel). 
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2   Liczba wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii grzewczych w nowych 
budynkach w programie Czyste Powietrze (informacja z 22 listopada 2019 r.)
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Dane z województwa opolskiego i dolnośląskie-
go wskazują, że udział pomp ciepła osiąga tam 
około 50% w nowych budynkach. w przypad-
ku województw: zachodniopomorskiego, lubu-
skiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego oraz 
łódzkiego udział ten sięga około 40%. widać też 
wyraźnie, że tam, gdzie udział kotłów gazowych 
kondensacyjnych jest przeważający, udział pomp 
ciepła wyraźnie spada poniżej średniej ogólno-
polskiej wynoszącej 32% (województwa: pod-
karpackie, mazowieckie, małopolskie, śląskie, lu-
belskie). w przypadku kilku województw, takich 
jak: świętokrzyskie, pomorskie, warmińsko-ma-
zurskie widać dominację kotłów na biomasę (ok. 
30% wniosków w tych województwach).

Dane przedstawione na rys. 3. mogą świadczyć  
o konieczności przeprowadzania rzetelnej kam-
panii na temat technologii grzewczych używa-
nych zarówno w nowych, jak i istniejących w bu-
dynkach jednorodzinnych. 
Źródło: PORT PC
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3  Rozkład (procentowy) wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii w nowych 
budynkach w programie Czyste Powietrze z uwzględnieniem podziału na miasta wojewódzkie 
(wFOŚiGw) w Polsce (informacja z 22 listopada 2019 r.) 

dane zaprezentowane w artykule zo-
stały udostępnione w odpowiedzi nfo-
ŚigW na zapytanie w trybie dostępu do 
informacji publicznej oraz przygotowa-
ne dzięki uprzejmości tomasza nowa-
ka z kancelarii prawnej Qlegal.
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mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj

miesięcznik informacyjno-techniczny nr 1 (149), styczeń 2011

Armatura Premium + Systemy

Pozostałe informacje do uzyskania w:
Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
e-mail: info@oventrop.pl www.oventrop.pl                      

Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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Armatura i Systemy Premium

Cocon Q  
Zawór regulacyjny z funkcją automatycznego równoważenia

Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom firmy Oventrop i Marki Instalatora 
najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  

składa zespół Oventrop Polska

Oventrop Sp. z o. o. 
Bronisze, ul. Świerkowa 1B 

05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
info@oventrop.pl 
www.oventrop.pl
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