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Plan Komisji Europejskiej REPowerEU, będący 
odpowiedzią Unii Europejskiej na wojnę Rosji  
w Ukrainie, wyznacza branży pomp ciepła nie-
zwykle ambitne cele. Ich realizacja ma pomóc 
uwolnić państwa wspólnoty od zależności ener-
getycznej od Rosji, w tym dostaw gazu ziemne-
go. Jednym z zasadniczych założeń planu jest 
podwajanie liczby nowo podłączanych pomp 
ciepła w kolejnych latach. 

Potrzebne komPleksowe Podejście

Komisja Europejska w swoich planach odno-
si się także do innych działań służących upo-
wszechnieniu technologii pomp ciepła. Obejmują 
one m.in. zwiększenie produkcji urządzeń i in-
nych komponentów instalacji z pompami ciepła.  
Zakładają również ułatwienie dostępu do dofi-
nansowań oraz edukację i szkolenia w zakresie 
wielu umiejętności, począwszy od projektan-
tów instalacji aż po wykonawców i serwisantów. 
Komisja proponuje również zaostrzenie wymo-
gów związanych z efektywnością energetyczną 
budynków i urządzeń grzewczych, co m.in. po-
winno doprowadzić do zaprzestania montażu 
„autonomicznych” kotłów i urządzeń na paliwa 
kopalne do 2029 r. 
Niestety, w planie REPowerEU nie zostało okre-
ślone, jak w kompleksowy sposób połączyć  
te wszystkie działania. 

■ Aby osiągnąć cele REPowerEU, 
branża pomp ciepła pilnie 
potrzebuje unijnego akceleratora 
pomp ciepła ‒ w postaci 
kompleksowego planu działania  
i kompleksowego wsparcia rozwoju 
technologii

■ Europejskie Stowarzyszenie  
Pomp Ciepła zaprasza 
przedstawicieli branży do 
współtworzenia tego planu

■ Akcelerator pomp ciepła będzie 
jednym z tematów seminarium dla 
polskich producentów urządzeń 
grzewczych, które 25 października 
2022 r. wspólnie organizują  
PORT PC i przedstawiciele  
Komisji Europejskiej 

Branża pomp ciepła potrzeBuje 
unijnego akceleratora pomp ciepła
PORT PC zaprasza  
na seminarium poświęcone 
perspektywom produkcji 
pomp ciepła i urządzeń 
OZE w Polsce

europejskie stowarzyszenie Pomp cie-
pła (eHPA) szacuje, że doprowadziłoby 
to do zwiększenia liczby zainstalowa-
nych pomp ciepła o 20 mln do 2026 r.  
i o 60 mln do 2030 r., w porównaniu  
z około 17 mln już funkcjonujących urzą-
dzeń (stan na 2021 r.). 

Przyspieszenie transformacji ogrzewania budynków w Europie wymaga wprowadzenia unijnego 
akceleratora pomp ciepła – kompleksowego planu działania branży i kompleksowego programu 
wsparcia dla rozwoju technologii pomp ciepła #Prawodociepła (Źródło: EHPA)

http://www.instalreporter.pl


zAsAdnicze cele AkcelerAtorA 
#PrAwodociePłA

Organizacje związane z branżą pomp ciepła, takie 
jak EHPA i PORT PC, proponują, aby w unijnym ak-
celeratorze pomp ciepła skupić się na pięciu klu-
czowych celach, które sformułowano następująco:
· stworzenie zaufania do długoterminowych ambicji 
dotyczących pomp ciepła – wyraźne zaznaczenie na 
poziomie UE i rządów krajowych, że są one kluczo-
wą technologią dla Europy neutralnej klimatycznie; 
· uczynienie z czystego ogrzewania najbardziej atrak-
cyjnego finansowo wyboru – rządy powinny zaprze-
stać dotowania kotłów na paliwa kopalne i pomóc 
każdemu w uzyskaniu dostępu do pomp ciepła;
· zapewnienie, że polityka pomaga, a nie przeszka-
dza rynkowi – przepisy UE nie powinny zakłócać 
rozwoju technologii, ale go przyspieszać poprzez 
zwiększenie ambicji w zakresie klimatu i energii;
· zwiększanie umiejętności w zakresie transforma-
cji energetycznej – należy wprowadzić programy 
szkoleniowe, aby zapewnić wystarczającą liczbę 
pracowników dla każdej części procesu wdrażania 
pomp ciepła, od produkcji po instalację urządzeń;
· wspieranie badań i rozwoju – aby umożliwić 
sektorowi zapewnienie opłacalnego i skutecz-
nego rozwiązania dla każdego rodzaju budyn-
ku, klimatu, przemysłu i potrzeb.

wsPólne seminArium Port Pc 
i PrzedstAwicieli komisji euroPejskiej 

Między innymi tematowi akceleratora pomp 
ciepła poświęcone będą wspólne seminarium 
PORT PC i przedstawicieli Komisji Europejskiej  
„Produkcja pomp ciepła i urządzeń oze w Pol-
sce – szanse i zagrożenia w świetle rePower- 
eu”, które odbędzie się 25 października 2022 r. 
wydarzenie będzie realizowane w formule on-line.
w trakcie spotkania przedstawione zostaną istotne 
propozycje REPowerEU dotyczące bezemisyjnych 
urządzeń grzewczych, jak również aktualna sytu-
acja w Europie i Polsce w zakresie możliwości przy-
spieszenia produkcji urządzeń OZE, ze szczególnym 
uwzględnieniem pomp ciepła. Będzie można poznać 
odpowiedź producentów urządzeń grzewczych w UE 
w tej kwestii, w tym propozycje stworzenia akcelera-
tora pomp ciepła. Zostaną również przedstawione 
zasady nowego programu wsparcia badań i rozwo-
ju dla pomp ciepła realizowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w Polsce. Podsumowa-
niem seminarium będzie debata z udziałem przed-
stawicieli KE, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz 
branży, poświęcona przede wszystkim perspekty-
wom produkcji pomp ciepła i urządzeń OZE w Polsce. 
Organizatorzy zachęcają wszystkich, którzy we-
zmą udział w seminarium, do zadawania pytań 
prelegentom i uczestnikom debaty.
termin seminarium: 25 października 2022 r., 
godz. 10:00-13:00 
Formuła spotkania: on-line, przy wykorzystaniu  
platformy ClickMeeting
rejestracja na seminarium: Udział bezpłatny. 
wymagana rejestracja. w celu rejestracji na spo-
tkanie prosimy o wypełnienie formularza zgłosze-
niowego dostępnego pod linkiem: kliknij
Strona seminarium: kliknij 
Źródło: PORT PC

Aby wesprzeć branżę w realizacji celów 
wskazanych w rePowereu, eHPA, re-
prezentująca europejski sektor pomp 
ciepła, zaprasza partnerów i zaintere-
sowane grupy do współtworzenia pla-
nu działania ‒ „Akceleratora pomp cie-
pła” #Prawodociepła. do współpracy 
zaprasza również przedstawicieli sek-
tora fotowoltaiki. 

Pobierz  Harmonogram seminarium
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https://globenergia.clickmeeting.com/produkcja-pomp-ciepla-i-urzadzen-oze-w-polsce-szanse-i-zagrozenia-w-swietle-repowereu/register
https://portpc.pl/repowereu-produkcja-pc
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2022/10/Harmonogram-seminarium.docx
http://www.instalreporter.pl
https://polska.wolf.eu/

