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Ten raport rynkowy przedstawia największy do-
stępny zestaw danych na europejskim rynku cie-
płowniczym i ilustruje szeroko spektrum technologii 
grzewczych dostępnych w całej Europie, a także ich 
odpowiedni potencjał w zakresie oszczędności CO2. 
Biorąc pod uwagę szacunkową liczbę 66 milionów 
starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych  
w Europie (ze 103 milionów) wymienianych w tem-
pie zaledwie 4% rocznie, musimy przyspieszyć 
tempo modernizacji, jeśli mamy osiągnąć nasze 
cele w zakresie neutralności węglowej do 2050.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek nasz dom to coś 
więcej niż miejsce, w którym mieszkamy. Odkąd 
wybuchła pandemia koronawirusa, „dom” stał się  

biurem, szkołą, siłownią i nie tylko. Dobre samo-
poczucie, zdrowie i wygoda w domu stają się co-
raz ważniejsze w wyniku ograniczeń, których do-
świadczają miliony obywateli UE. Nowe systemy 
grzewcze to nie tylko energooszczędność, ale tak-
że komfort w pomieszczeniach, dobra jakość po-
wietrza, a nawet możliwość zdalnej konserwacji, 
która okazała się niezwykle ważna w dostosowa-
niu się do takich sytuacji kryzysowych.

Polska w raPorcie

w 2018 roku w polskich budynkach zainstalowa-
no ponad 345 tys. energooszczędnych i odna- 

od redakcji:
Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Cie-
płowniczego (EHI) opublikowało ciekawy raport 
podsumowujący rynek grzewczy/ciepłowniczy  
w Europie w 2020 roku. 
Raport składa się z dwóch najważniejszych części. 
Pierwsza zawiera krótki, techniczny opis różnych 
najpopularniejszych źródeł ciepła i systemów  

grzewczych, które nie są oparte na węglu i wpisują 
się w cele neutralności klimatycznej dla budynków 
do 2050 r. Mamy więc techniczną, ogólną charak-
terystykę urządzeń z podkreśleniem ich wydaj-
ności i korzyści wynikających z dekarbonizacji. 
wśród opisanych źródeł są: kotły kondensacyjne, 
pompy ciepła, systemy solarne, kotły na biomasę 
itp., ale też znajdziemy tam opis systemów ogrze-
wania np.: grzejnikowego czy płaszczyznowego.
Dla fachowców naszej branży najbardziej interesu-
jąca może być jednak druga część raportu, zawiera 
bowiem przegląd struktury ogrzewania na najwięk-
szych rynkach Europy, w tym zestawienie rodzajów 
urządzeń sprzedanych w 2018 r., a także przegląd 
aktualnie tam zainstalowanych. warto porównać 
sobie poszczególne rynki i wyciągnąć wnioski. 

raport można pobrać w PDF ze strony:
•	EHI	(kliknij)
•	SPIUG (kliknij)

od autorów raportu:
Dekarbonizacja systemów grzewczych jest naj-
większym wyzwaniem, przed jakim stoi UE, jeśli 
chodzi o osiągnięcie celu neutralności klimatycz-
nej dla budynków do 2050 r. Obecnie budynki od-
powiadają za 36% emisji CO2 w UE i około 40% 
końcowego zużycia energii.
Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania do 
dekarbonizacji ogrzewania. Europa ma bogatą 
różnorodność budynków, infrastruktury ener-
getycznej i stref klimatycznych, dlatego nasi in-
żynierowie opracowują rozwiązania grzewcze na 
każdą potrzebę, aby stymulować wykorzystanie 
odnawialnego ciepła w naszych domach i biurach.

Heating Market report 2020 Stowarzyszenie	Europejskiego	Przemysłu	Ciepłowniczego	(EHI)	reprezentuje	90%	
unijnego rynku wytwarzania ciepła i ciepłej wody. Zatrudniając bezpośrednio ponad  
125	000	osób	i	inwestując	ponad	1	miliard	euro	rocznie,	nasz	przemysł	ma	kluczowe	
znaczenie	dla	przejścia	UE	na	gospodarkę	neutralną	dla	klimatu	do	2050	r.	
EHI	zrzesza	41	wiodących	na	rynku	firm	i	12	krajowych	stowarzyszeń	z	europejskiego	
sektora	komfortu	cieplnego;	produkcja	wydajnych	i	opartych	na	odnawialnych	źródeł	
energii	systemów	grzewczych	oraz	innowacyjnych	rozwiązań	hybrydowych	i	cyfrowych.
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3.8 Poland

In 2018, over 345,000 energy efficient and renewable-based heaters were 
installed in Polish buildings. Approximately 75% of them were fitted to replace 
old and polluting heating systems. However, coal is still widely used for heating. 
These old and polluting boilers need to be replaced with more efficient and 
greener alternatives, and quickly.

A significant boost for these heating alternatives came from national policies 
based on EU Regional Operational Programmes, like the Clean Air Program, 
intended to lower emissions of air pollutants and improve air quality through 
the installation of efficient and renewable-based heaters. Coal is still 
widely used for most energy uses, for example to produce electricity (about 
80% from coal) and hot water for district heating (about 75%).4

The use of coal for individual heating is also significant, although lower: around 
half of the over 4 million old boilers in Polish buildings run on coal. These obsolete 
appliances need to be replaced quickly with more efficient, cleaner technologies, 
but this is not happening fast enough. At this pace, it will take about 15-20 years 
to replace them all. The benefits of replacing old heaters in Poland will be 
huge: over 30 million tonnes of CO2 and 130 tonnes of particulate matter (PM) 
emissions reductions per year. It would also mean increasing the contribution of 
the heating industry – currently 4 bn EUR / year – to the Polish economy. 

4 Polish Heating Chamber of Commerce, Polish district heating sector – current status and 
challenges, (presentation, 2018), slide 3.
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 FIGURE 29  Poland – sales of efficient heaters in 2018 (in percentages)
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wialnych źródeł ciepła. Około 75% z nich zo-
stało zamontowanych w celu wymiany starych  
i zanieczyszczających powietrze urządzeń grzew-
czych. Jednak węgiel jest nadal szeroko stosowa-
ny do ogrzewania. Te stare kotły należy zastąpić 
wydajniejszymi i bardziej ekologicznymi alterna-
tywami i to szybko.
Znaczący impuls dla tych alternatyw ogrzewa-
nia pochodzi z polityki krajowej, w tym z progra-
mów, takich jak Program Czyste Powietrze, ma-
jących na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń 
i poprawę jakości powietrza poprzez instalację 
wydajnych i odnawialnych źródeł ciepła. 
węgiel jest nadal szeroko stosowany w większo-
ści zastosowań energetycznych, na przykład do 
produkcji energii elektrycznej (około 80% z wę-
gla) oraz ciepłej wody do ogrzewania (około 75%).
Zużycie węgla do indywidualnego ogrzewania 
jest również znaczące, choć niższe: około poło-
wa z ponad 4 milionów starych kotłów w pol-
skich budynkach pracuje na węglu. Te przesta-
rzałe urządzenia należy szybko wymienić na 
bardziej wydajne i czystsze technologie, ale nie 

dzieje się to wystarczająco szybko. w tym tempie 
wymiana ich wszystkich zajmie około 15-20 lat.  
Korzyści z wymiany starych kotłów w Polsce 
będą ogromne: ponad 30 mln ton redukcji emi-
sji CO2 i 130 ton cząstek stałych (PM) rocznie. 
Oznaczałoby to również zwiększenie wkładu 
ciepłownictwa – obecnie 4 mld EUR / rok – do 
polskiej gospodarki.
większość nowo zainstalowanych źródeł ciepła 
to gazowe kotły kondensacyjne (praktycznie brak 
emisji PM), które wpisują się w realizację pro-
gramu Czyste Powietrze w Polsce. Liczba z ko-
lei zainstalowanych elektrycznych pomp ciepła 
wzrosła o 39% w 2018 r. w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Urządzenia te są bardzo często in-
stalowane zarówno w starych, jak i nowych bu-
dynkach. Ponadto w 2018 r. znacznie wzrósł tak-
że polski rynek systemów solarnych (sprzedaż 
ok. 310 tys. mkw.). Polski rynek grzewczy utrzy-
mał również charakterystycznie duży udział no-
woczesnych kotłów na biomasę, które ograni-
czają lokalną emisję w porównaniu do swoich 
poprzedników węglowych.
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Most of the new heaters installed are gas condensing boilers, which are 
particularly suitable (virtually no PM emissions) to fulfil Poland’s Clean Air 
Programme. The number of electric heat pumps being installed increased by 39 
percent in 2018 compared to the previous year, and also do not emit PM  locally 
during operations. These appliances are very common for installation both in old 
and new buildings. Moreover, in 2018, the Polish market for solar thermal 
systems grew substantially (about 310,000 sqm sold); the Polish heating market 
also maintained its characteristically large share of modern biomass boilers, 
which reduce local emissions compared to their coal-based predecessors.

 FIGURE 30  Installed stock of heaters in Poland in 2015 and 2017
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