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Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła (PORT PC) przedstawia raport: „Scena-
riusze elektryfikacji ogrzewania w budynkach 
jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku”, będą-
cy jednocześnie kolejnym wydaniem „Raportu 
rynkowego PORT PC”, powstałego jako wynik 
prowadzonych regularnie od ponad 9 lat badań 
sprzedaży pomp ciepła w Polsce. Współpracu-
jąc z branżą pomp ciepła w Polsce i w Europie, 
PORT PC na bieżąco obserwuje i analizuje trendy 
na polskim oraz europejskim rynku sprzedaży 
pomp ciepła.

W niniejszym raporcie, obok szczegółowych da- 
nych liczbowych dotyczących rynku pomp ciepła  
w 2019 roku, znajdą Państwo również nowe pro-
gnozy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku 
w nowych i istniejących budynkach jednorodzin-
nych w Polsce, przedstawione w dwóch wariantach: 
bazowym i optymistycznym.

Podobnie jak w poprzednich latach, również 
w 2019 roku rynek pomp ciepła w Polsce odnoto - 
wał niezwykle dynamiczny wzrost. W następnych 
latach PORT PC przewiduje dalsze znaczne przyrosty 
wolumenu rynku.

Czynnikami, które w najbliższym czasie mogą 
odegrać znaczącą rolę w przyszłym kształtowaniu 
rynku tych urządzeń, z całą pewnością będą dzia-
łania związane ożywieniem polskiej gospodarki 
po pandemii COVID-19, ale też konsekwentne 
działania mające na celu rozwiązanie proble-
mu tzw. niskiej emisji, w tym szczególnie nowa 
odsłona programu „Czyste Powietrze”. Pompy 
ciepła to jedyne efektywne urządzenia grzewcze 
likwidujące w pełni niską (przypowierzchniową) 
emisję zanieczyszczeń powietrza.

Pompy ciepła doskonale wpisują się w koncepcję 
inteligentnej i efektywnej elektryfikacji systemów 
ogrzewania wspieraną przez Komisję Europejską 
w ramach tzw. Green Deal oraz w ramach strategii 
dekarbonizacji 2050. W niniejszym raporcie dodat-
kowo zawarte zostały analizy dotyczące wpły-
wu pomp ciepła na system elektroenergetyczny 
w 2030 roku oraz dostępnych w Polsce taryf elek-
trycznych ze szczególnym uwzględnieniem taryfy 
G13 specjalnie dedykowanej do pomp ciepła. PORT 
PC rekomenduje decydentom to rozwiązanie tary-
fowe do zastosowania u innych operatorów poza 

firmą Tauron, jako optymalne działanie antysmo-
gowe, zarówno dla pomp ciepła, jak i dla innych 
elektrycznych urządzeń grzewczych.

Pompy ciepła to w pełni dojrzała, sprawdzo-
na i od wielu lat dostępna technologia, która 
już dzisiaj jest gotowa na dekarbonizację sekto-
ra ogrzewania poprzez elektryfikację ogrzewania, 
jednocześnie zapewniając wzrost bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Korzystając w około 75% 
z energii z odnawialnych źródeł, charakteryzują się 
zarazem najwyższą efektywnością energetyczną 
i niskimi kosztami eksploatacyjnymi. W niedalekiej 
przyszłości, gdy coraz większa część energii elek-
trycznej do pracy pompy ciepła będzie pochodzić 
z odnawialnych źródeł, technologia pomp ciepła 
umożliwi pełne zdekarbonizowanie ciepła, stając 
się zarazem najmniej emisyjną technologią grzew-
czą. Szerokie zastosowanie pomp ciepła w Polsce 
pozwoli na osiągnięcie celów polityki Unii Euro-
pejskiej w zakresie realizacji tzw. planu net zero 
w 2050 roku, jak i celu Porozumienia Paryskie-
go związanego z redukcją CO2, nawet o 95% 
do 2050 roku.

Według szacunków PORT PC, przy zapewnieniu 
optymalnych warunków wsparcia sprzedaży i roz-
woju technologii, liczba pracujących pomp ciepła 
zarówno w nowych, jak i w istniejących budyn-
kach jednorodzinnych w Polsce w 2030 roku 
może przekroczyć 2,08 mln sztuk, w tym około 
1,47 mln szt. pomp ciepła dedykowanych do cen-
tralnego ogrzewania oraz do centralnego ogrze-
wania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Stowarzyszenie PORT PC, wydając w marcu 2020 roku 
kompleksowe wytyczne cz. 7 w zakresie doboru, 
montażu, uruchomienia i przeglądów pomp ciepła, 
dało jasny sygnał, że branża pomp ciepła jest goto-
wa na dalsze i spodziewane duże wzrosty rynku 
w Polsce.

Gorąco zachęcam Państwa do lektury niniejszego 
opracowania.

Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORT PC

Maj 2020

Wstęp
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Raport PORT PC w zarysie

Na początek trochę danych 
z krajowego rynku

Rok 2019 był kolejnym (od 2010 r.), w którym zaob-
serwowano istotne wzrosty sprzedaży pomp ciepła. 
Szczególnie dotyczy to pomp ciepła typu powietrze-
woda do centralnego ogrzewania, których sprzedaż 
w 2019 r. zwiększyła się aż o ok. 91% w stosunku 
do 2018 r. (w 2019 r. sprzedano ich ok. 20 300 szt.). 
W rezultacie pod koniec 2019 r. na potrzeby insta-
lacji grzewczych pracowało w Polsce już ok. 128 tys. 
pomp ciepła. Wyprodukowały one 9,92 PJ/rok energii 
z OZE, co jest bliskie wariantowi optymistycznemu 
w Krajowym Planie Działania (KPD) na rzecz OZE.
Szacunki dotyczące 2020 r. przewidują dalszy inten-
sywny rozwój tego rynku. Ilość energii z OZE produko-
wanej przez pompy ciepła wzrośnie w 2020 r. i będzie 
się mieścić w przedziale od 10,51 PJ/rok (wariant 
realistyczny) do 11,52 PJ/rok (wariant optymistyczny). 
W raporcie przedstawiono również prognozy rozwo-
ju rynku pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych 
w Polsce do 2030 r., przyjmując dwa scenariusze: 
bazowy oraz optymistyczny, zależne m.in. od inten-
sywności wsparcia dla tej technologii w różnych 
obszarach. W pierwszym scenariuszu przewiduje się, 
że w 2030 r. w polskich domach będzie pracować 
ok. 1,09 mln pomp ciepła (średni udział we wszyst-
kich budynkach 10%), które dostarczą ok. 29,81 PJ/rok 
energii z OZE. W scenariuszu optymistycznym liczba 
pomp ciepła mogłaby sięgnąć ok. 2,08 mln (udział: 
22,8%), a wartość wyprodukowanej przez nie energii 
z OZE – ok. 60,36 PJ/rok.

Popularność technologii pomp ciepła 
w Polsce to efekt wielu czynników

Przede wszystkim jest to efekt ogólnych, światowych 
trendów związanych z elektryfikacją ogrzewania, ale 
też zmian na rynku urządzeń grzewczych w Polsce 
i odpowiednich bodźców finansowych (np. program 
„Czyste Powietrze”; teraz z dodatkowym potencjałem 
dzięki nowej odsłonie). Autorzy raportu przedstawia-
ją również szereg innych czynników, które znacząco 
wpływają na ten trend i które mogą zmienić model 

naszego rynku grzewczego i elektroenergetycznego.
Efekty już są widoczne w wielu obszarach. Obecnie 
najwięksi polscy producenci kotłów na paliwa stałe, 
reprezentujący ponad 60% rynku tych urządzeń, prze-
kierowują profil swojej działalności, przygotowując 
się do produkcji urządzeń bezemisyjnych, takich jak 
pompy ciepła. Nowe inwestycje w Polsce planują też 
światowi potentaci w produkcji niskoemisyjnych urzą-
dzeń grzewczych.
Raport wskazuje dodatkowo na duży potencjał rozwo-
jowy branż pośredniczących, czyli np. polskich przed-
siębiorstw wytwarzających komponenty do pomp 
ciepła oraz firm usługowych. Według szacunków 
PORT PC i EHPA, w 2030 r. w Polsce, przy prognozowa-
nej liczbie od 1,09 do 2,08 mln pracujących pomp cie-
pła (zależnie od scenariusza rozwoju rynku), w sekto-
rze produkcji, instalacji i serwisu tych urządzeń będzie 
zatrudnionych od 11 do 20 tys. osób.

Identyfikacja barier, rekomendacje 
i wsparcie systemowe

Realizacja optymistycznych scenariuszy, co mocno 
podkreślono w raporcie, wymaga uporania się 
z różnorodnymi barierami rozwoju rynku pomp 
ciepła w Polsce. Autorzy identyfikują je, przypisu-
jąc do takich obszarów jak: informacja i edukacja, 
otoczenie prawne i badawczo-rozwojowe, polityka 
energetyczna czy praktyka projektowania i wyko-
nywania instalacji z pompami ciepła. Przedstawiają 
również konkretne rekomendacje dla decydentów, 
czyli listę postulowanych działań.
W kontekście przełamywania ograniczeń (barier infor-
macyjnych i finansowych) raport wskazuje na znaczą-
ce efekty programu „Czyste Powietrze” w zwiększe-
niu zainteresowania i sprzedaży pomp ciepła. Dane 
z marca br. pokazują, że blisko połowę urządzeń 
grzewczych wskazanych we wnioskach o dofinanso-
wanie w tym programie, a odnoszących się do nowych 
budynków, stanowią urządzenia korzystające z OZE, 
czyli pompy ciepła (łącznie 32% – ponad 10 600 wnio-
sków) oraz kotły na biomasę (17%). Zainteresowanie 
technologiami OZE w istniejących budynkach okazało 
się znacznie mniejsze.

Jesteśmy w punkcie zwrotnym jeśli chodzi o strategię rozwoju sektora ogrzewania w polskim budownictwie. 
Do wykorzystania jest ogromny potencjał tkwiący w niezwykle szybko rozwijającym się rodzimym rynku pomp 
ciepła. Ale to nie jedyny argument. Paradoksalnie to właśnie czas kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19 
stał się doskonałym momentem, aby wpisując się idealnie w dotychczasową oraz przyszłą, antykryzysową po-
litykę unijną, poprzez odpowiednie działania dać dodatkowy impuls gospodarce – wzmocnić, unowocześnić 
i znów rozpędzić krajowy rynek. Najnowszy raport PORT PC „Scenariusze elektryfikacji ogrzewania w budyn-
kach jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku” to kompendium wiedzy w tym zakresie.
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Niestety, obecnie wyłączono nowe budynki z pro-
gramu „Czyste Powietrze”, a szkoda, bo w styczniu 
2021 r. wchodzą w życie mocno zaostrzone wymo-
gi Warunków Technicznych (WT 2021) w odniesie-
niu do nowo wznoszonych domów jednorodzinnych. 
Autorzy raportu wskazują na pilną potrzebę usunię-
cia luki w polityce wsparcia bezemisyjnych techno-
logii grzewczych w nowym budownictwie mieszka-
niowym, jaka powstała na skutek tego wyłączenia. 
Nadzieje budzą zapowiedzi wprowadzenia w tym 
zakresie specjalnej ulgi podatkowej na wzór istnieją-
cej już ulgi termomodernizacyjnej.

Czy rynek energetyczny w Polsce 
sprosta wyzwaniom?

Ważnym postulatem jest również wprowadzenie 
w Polsce dedykowanych pompom ciepła taryf elek-
trycznych, np. na wzór taryfy trzystrefowej typu G13 
stosowanej przez Tauron, oraz równoległe urucho-
mienie projektu agregacji usługi DSR, który umożliwi 
uzyskanie korzyści użytkownikom pomp ciepła z tytu-
łu zmniejszania obciążenia sieci energetycznej mocą 
na żądanie operatora.
Powszechne stosowanie technologii pomp ciepła 
jest bardzo mocno powiązane z krajowym rynkiem 
elektroenergetycznym, dlatego w raporcie znalazła 
się również obszerna analiza tego rynku. Zostały 
scharakteryzowane dostępne obecnie w Polsce tary-
fy elektryczne – w kontekście użytkowania pomp 
ciepła i optymalizacji kosztów zużywanej przez nie 
energii. W raporcie znajdziemy też prognozy doty-
czące ewentualnych zmian cen na rynku energii, 
a także wyczerpującą odpowiedź na pytanie o zdol-
ność Krajowego Systemu Energetycznego do udźwi-
gnięcia dodatkowego zapotrzebowania na moc elek-
tryczną przez pompy ciepła wobec przewidywanego 
intensywnego rozwoju rynku tych urządzeń.

Cele Green Deal i wdrażanie 
technologii

Kolejne zagadnienia, które zostały przeanalizowane 
w raporcie, dotyczą znaczenia pomp ciepła w elek-
tryfikacji ogrzewania budynków oraz wdrażaniu poli-
tyki tzw. łączenia sektorów w świetle Green Deal. Jak 
wskazują analizy, aby osiągnąć cele związane z dekar-
bonizacją całej gospodarki krajów UE w perspektywie 
2050 r. na poziomie 95%, należy wdrożyć elektryfi-
kację budownictwa na poziomie 63%. W przypadku 
ogrzewnictwa będzie to możliwie jedynie dzięki sze-
rokiemu zastosowaniu pomp ciepła.
Pompy ciepła są jedną z wiodących technologii goto-
wych na realizację nowej strategii polityki energetycz-
nej związanej z dekarbonizacją – swoistym pionierem 
pomiędzy obecnie funkcjonującymi systemami ener-
getycznymi a w pełni zdigitalizowanymi systemami 

energetycznymi przyszłości. Zmiany technologiczne 
umożliwiają ich zastosowanie w budynkach w znacz-
nie szerszym zakresie niż dekadę temu, jak choćby 
podczas renowacji. Urządzenia te mogą produkować 
w pełni zdekarbonizowane ciepło do ogrzewania 
i chłodzenia budynków oraz przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, są też do wykorzystania w niskotem-
peraturowych procesach przemysłowych.
Dodatkowo na rynek pomp ciepła pozytywnie wpły-
wa szybki spadek kosztów produkcji systemów foto-
woltaicznych. Łączne wykorzystanie tych techno-
logii, wraz z systemem wentylacji mechanicznej 
z rekuperacją, umożliwia budowanie domów plus- 
lub zeroenergetycznych (idea „Domu bez rachun-
ków” promowana w ramach akcji społecznej zaini-
cjowanej przez PORT PC).
Aby przybliżyć aspekt ekonomiczny inwestycji 
w pompę ciepła, autorzy raportu przedstawili analizę 
porównawczą nakładów inwestycyjnych dla różnych 
technologii w powiązaniu z kosztami eksploatacyj-
nymi na przykładzie typowego budynku jednoro-
dzinnego, zarówno nowo budowanego, jak i ist-
niejącego. W porównaniu z innymi technologiami 
grzewczymi pompy ciepła są konkurencyjne cenowo 
w obu przypadkach.

Z „Nowym Planem Marshalla” 
w kryzys pokoronawirusowy

Obecnie niezwykle ważną kwestią dla polskich decy-
dentów, związaną z kreowaniem rynku pomp ciepła 
w Polsce, będzie umiejętne wpisanie się w unijną stra-
tegię wyjścia z nadciągającego kryzysu gospodarczego 
spowodowanego pandemią COVID-19. Ma ona ode-
grać rolę „Nowego Planu Marshalla”. Plan ten będzie ści-
śle powiązany z przyszłym unijnym budżetem na lata 
2021-2027. Sygnały płynące ze strony unijnych instytu-
cji i większości państw członkowskich jasno wskazują, 
że podstawą będzie realizacja głównych założeń „Euro-
pejskiego Zielonego Ładu”, który w obszarze energe-
tyki oznacza kontynuację dotychczasowych wysiłków 
na rzecz redukcji emisji CO2, rozwijania efektywno-
ści energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.
W tym kontekście Polska, która dotychczas odgrywała 
rolę „czarnego charakteru” w unijnej polityce klima-
tycznej, może stać się przykładem efektywności tej 
polityki, zaś dobrze zaprojektowane narzędzia, jak 
np. program „Czyste Powietrze”, mogą stać się wzorem 
także dla wielu unijnych regionów borykających się 
z podobnymi problemami. Warunkiem powodzenia 
jest spójność programu z unijnymi celami klimatycz-
nymi, a także wdrażanie go we współpracy z władzami 
lokalnymi oraz organizacjami samorządowymi. Może 
to zaprocentować m.in. większymi środkami z przy-
szłego budżetu UE na lata 2021-2027, który aż w ¼ 
ma być skierowany na wspieranie inwestycji przyczy-
niających się do realizacji polityki klimatycznej.  ■
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1.1. Rynek pomp ciepła w Polsce 
od roku 2010 do 2019

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(PORT PC) prowadzi od 2011 roku regularne badania 
rynku pomp ciepła w Polsce. W tym okresie rynek ten 
harmonijnie wzrastał, przy czym w ostatnich latach 
zmieniał się w nim udział poszczególnych technologii 
w ogólnej sprzedaży. Zmiany te obrazuje wykres na rys. 1.

Rok 2019 był już dziewiątym, kolejnym z rzędu 
rokiem, w którym zaobserwowano w Polsce 
wzrost liczby sprzedanych pomp ciepła.

W 2010 r. pompy ciepła typu solanka/woda miały 
największy udział w ogólnej sprzedaży pomp ciepła – 
blisko 45%. W latach 2010-2019 sprzedaż pomp ciepła 
tego typu wzrosła o około 77%, jednak przy rosną-
cej sprzedaży innych typów pomp ciepła ich udział 
w rynku stopniowo spadał, osiągając 17% w 2019 r. 
w całym rynku pomp ciepła i 23% w rynku pomp cie-
pła do centralnego ogrzewania wodnego budynków.

1 Rynek pomp ciepła w Polsce 
– stan obecny i historia

Rys. 2. Zakumulowana, łączna liczba pracujących w Polsce pomp ciepła do centralne-
go ogrzewania lub centralnego ogrzewania c.w.u. (w tys. sztuk). Źródło: PORT PC

Największy wzrost odnotował rynek pomp ciepła 
typu powietrze/woda służących do ogrzewania 
pomieszczeń (czasami również do chłodzenia i pod-
grzewania wody użytkowej). Ich udział w ogólnym 
rynku pomp ciepła w roku 2010 wynosił około 18%. 
Na przestrzeni ostatnich 9 lat sprzedaż w obrębie 
tego segmentu wzrosła blisko 14-krotnie, dzięki 
czemu w roku 2019 pompy ciepła typu powietrze/
woda do centralnego ogrzewania pomieszczeń sta-
nowiły już około 55% całego rynku pomp ciepła 
i około 75% rynku pomp ciepła do centralnego wod-
nego ogrzewania pomieszczeń.
Istotny wzrost odnotował również rynek pomp cie-
pła typu powietrze/woda do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. W roku 2010 udział tych urządzeń 
w całym rynku pomp ciepła wynosił 25%. Stopniowy 
wzrost zainteresowania tą technologią w kolejnych 
latach przełożył się na 5-krotnie większą sprzedaż 
do roku 2019. W ubiegłym roku pompy ciepła typu 
powietrze/woda do c.w.u. stanowiły około 28% całe-
go rynku pomp ciepła.
W segmencie pomp ciepła typu woda/woda odnoto-
wano stagnację. W tego rodzaju rozwiązaniach naj-
częściej wykorzystuje się pompy ciepła typu solan-
ka/woda z dodatkowym pośrednim wymiennikiem 
ciepła, są one zatem zwykle ujęte w statystyce pomp 
ciepła typu solanka/woda.

Łączna liczba sprzedawanych w Polsce pomp 
ciepła wskazuje, że polski rynek znajduje się 
na ścieżce zrównoważonego i stabilnego wzro-
stu. Za szczególnie optymistyczne należy uznać 
to, że jako jeden z niewielu rynków europej-
skich w ostatnich dziewięciu latach każdego roku 
odnotowywał wzrost (rys. 1).

W 2019 roku sprzedano w Polsce blisko pięciokrot-
nie więcej pomp ciepła niż w roku 2010. PORT PC 
szacuje, że pod koniec 2019 roku łączna liczba pomp 
ciepła pracujących na potrzeby centralnego ogrze-
wania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej w Polsce to około 128 tys. urządzeń (rys. 2). 
Ich łączna zainstalowana moc grzewcza wynosiła 
około 2 GW. Ponadto, do roku 2019, w samych tylko 
instalacjach do podgrzewania wody użytkowej pra-
cowało łącznie około 82 tys. pomp ciepła (rys. 3).
W wykresach na rys. 2 i 3 nie wzięto pod uwagę pomp 
ciepła typu powietrze/powietrze, uwzględnionych 
w statystykach w innych częściach opracowania. Zde-

Rys. 1. Wzrost rynku pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2019 r. w zakresie sprzedaży 
poszczególnych typów pomp ciepła (w sztukach). Źródło: PORT PC
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cydowana większość tych urządzeń nie pracuje jako 
główne źródło ciepła do ogrzewania budynków (poza 
systemami typu VRF – Variable Refrigeration Flow).

Realizacja KPD. Należy zauważyć, że w odniesie-
niu do rządowego Krajowego Planu Działania (KPD) 
na rzecz OZE z 2010 roku [1], rozwój rynku pomp 
ciepła w Polsce zbliżony jest do wariantu optymistycz-
nego (wariant C – średni roczny wzrost rynku o 25%). 
Przyjęty w KPD plan rozwoju rynku w wariancie 
realistycznym (wariant B – średni roczny wzrost rynku 
o 10%) zakładał, że w 2020 roku ilość energii z OZE 
produkowanej przez pompy ciepła będzie wynosić 
118 kToe/rok (4,94 PJ/rok). Tymczasem już w 2019 
roku zainstalowane w Polsce pompy ciepła wyprodu-
kowały około 237 kToe/rok (9,92 PJ/rok) energii. Sza-
cunki na 2020 rok również są bardzo optymistyczne. 
PORT PC szacuje, zgodnie z metodologią używaną 
przez EHPA i Eurostat (zgodną z Dyrektywą RED II), 
że ilość energii z OZE produkowanej przez pompy cie-
pła w 2020 roku będzie wynosić między 251 kToe/rok 
(10,51 PJ/rok – wariant realistyczny) a 272 kToe/rok 
(11,52 PJ/rok – wariant optymistyczny). Stanowić 
to będzie od 2,4% do 2,6% łącznej ilości energii wytwo-
rzonej z OZE wymaganej przez KPD na 2020 rok.

1.2. Rynek pomp ciepła w Polsce 
w 2019 roku w liczbach

Rynek sprzedaży pomp ciepła w Polsce w 2019 roku, 
przy uwzględnieniu zmian w odniesieniu do 2018 

Rys. 3. Zakumulowana, łączna liczba pracujących w Polsce pomp ciepła tylko do cie-
płej wody użytkowej (w tys. sztuk). Źródło: PORT PC

Tabela 1. Zmiany w sprzedaży poszczególnych typów pomp ciepła w Polsce (z podziałem na warianty w ramach danego typu PC: zastoso-
wanie, zakres mocy) w okresie 2018-2019 r.

Typ pomp 
ciepła Zastosowanie

Zakres mocy 
grzewczej 

[kW]

Sprzedaż 
w 2018 r. 

[szt.]

Sprzedaż 
w 2019 r. 

[szt.]

Zmiana 2018-2019 
(dla poszczegól-
nych wariantów 

PC) [%]

Zmiana 2018-2019 
(dla poszczegól-
nych typów PC 

łącznie) [%]

powietrze/woda

tylko ogrzewanie monobloc
< 20 kW 600 780 +30%

+91%

> 20 kW 230 250 +9%

tylko ogrzewanie split
< 20 kW 1050 2720 159%
> 20 kW 50 20 -60%

rewersyjne monobloc
< 20 kW 1650 3300 +100%
> 20 kW 140 316 +126%

rewersyjne split
< 20 kW 6700 12700 +90%
> 20 kW 210 200 -5%

powietrze wyrzutowe < 20 kW 10 10 0%

Systemy VRF rewersyjne
> 20 kW 4500 5175 +15%

+15%
< 20 kW 350 400 +14%

powietrze/woda ciepła woda użytkowa < 20 kW 9840 10250 +4% +4%

solanka/woda
ogrzewanie

< 20 kW 2816 3190 +13%

+15%
> 20 kW 866 749 -13%

rewersyjne
< 20 kW 1555 2055 +32%
> 20 kW 144 196 +36%

bezpośrednie 
odparowanie tylko ogrzewanie < 20 kW 380 450 +18% +18%

w gruncie/woda

woda/woda
tylko ogrzewanie < 20 kW 60 60 0%

0%
tylko ogrzewanie >20 kW 10 10 0%

roku, przedstawia w ujęciu liczbowym oraz z podzia-
łem na poszczególne warianty urządzeń (typ, zasto-
sowanie, zakres mocy grzewczej; bez pomp ciepła 
typu powietrze/powietrze) tabela 1. Są to szacun-
ki PORT PC oparte na badaniach rynku urządzeń 
grzewczych przeprowadzonych przez firmę EMBS 
Group na zlecenie PORT PC i Stowarzyszenia Produ-
centów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), 
a także na pogłębionych analizach rynku wykona-
nych przez PORT PC.

W 2019 roku rynek pomp ciepła stosowanych 
do centralnego ogrzewania wzrósł o około 64%, 
natomiast cały rynek pomp ciepła odnotował 
wzrost na poziomie około 37%. 

Z szacunków PORT PC wynika, że tylko w roku 2019 
sprzedano łącznie około 42,8 tys. pomp ciepła razem 
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z systemami VRF i około 37,2 tys. tych urządzeń bez 
uwzględnienia systemów VRF. Łączna zainstalowana 
moc grzewcza sprężarkowych elektrycznych pomp 
ciepła sprzedanych w roku 2019 została oszacowana 
na poziomie 310 MW.

Pompy ciepła powietrze/woda do c.o. W ubiegłym 
roku istotnie wzrosło zainteresowanie pompami cie-
pła typu powietrze/woda służącymi do centralnego 
ogrzewania (i często chłodzenia – PC rewersyjne) 
pomieszczeń. Szacuje się, że sprzedano około 20 300 
sztuk tych urządzeń. Ich rynek w porównaniu do 2018 
roku wzrósł o około 91%. Wiele wskazuje na to, 
że trend ten wzmocni się w kolejnych latach.
Wśród pomp ciepła typu powietrze/woda udział 
urządzeń typu split stanowi obecnie około 77%, 
a typu monoblok około 23%. W najliczniejszej grupie 
pomp ciepła o mocy do 20 kW wśród pomp ciepła 
typu split odnotowano wzrost na poziomie 99%, 
a sprzedaż pomp ciepła typu monoblok (o mocy 
poniżej 20 kW) wzrosła o 81%.

Pompy ciepła typu solanka/woda. Również w tym 
sektorze sprzedaż wyraźnie wrosła w 2019 roku 
– oszacowano ją na około 6190 sztuk, co w porów-
naniu do 2018 roku oznacza wzrost o około 15%. 
Pompy ciepła typu solanka/woda wciąż mają 
znaczny udział w rynku pomp ciepła służących 
do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. Warto 
zwrócić uwagę na zmiany na rynku tych urządzeń 
w segmencie małych i większych mocy grzew-
czych. Sprzedaż pomp ciepła o mocy grzewczej 
poniżej 20 kW (łącznie tylko do ogrzewania i rewer-
syjnych) w stosunku do 2018 roku wzrosła o 20%, 
jednak w segmencie rewersyjnych pomp ciepła 
nastąpił wzrost sprzedaży o 32%, a nierewersyj-
nych tylko o 13%.
Wzmocnienie w 2019 roku tendencji do stosowa-
nia rewersyjnych pomp ciepła widać szczególnie 
w odniesieniu do pomp ciepła typu solanka/woda 
o mocy większej niż 20 kW. Rewersyjne pompy ciepła 
z tej grupy odnotowały wzrost sprzedaży aż o 36%, 
zaś nierewersyjne – spadek na poziomie 13%.

Pompy ciepła powietrze/woda do c.w.u. W 2019 
roku wciąż miały one znaczny udział w ogólnej 
sprzedaży pomp ciepła. PORT PC szacuje, że w ubie-
głym roku w Polsce sprzedano łącznie około 10 
230 sztuk tych urządzeń, co stanowi blisko 28% 
całego rynku pomp ciepła. W porównaniu do roku 
2018 liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu  
wzrosła o 4%.

Systemy grzewczo-chłodzące typu VRF (Varia-
ble Refrigeration Flow). Badania wykazały wyraźny 
wzrost rynku tych systemów (około 15%). PORT PC 
szacuje, że w roku 2019 sprzedano około 5,6 tys. 

systemów VRF, jednak ze względu na niewielki udział 
firm sprzedających tego typu rozwiązania w bada-
niach, dane te należy traktować jako szacunkowe 
i mogące nie oddawać realnych zmian rynku. PORT 
PC będzie dążyć do objęcia badaniem całego rynku 
systemów VRF w 2020 roku.

Klimatyzatory split i pompy ciepła powietrze/
powietrze. W przedstawionych szacunkach rynku 
nie uwzględniono klimatyzatorów typu split i mul-
tisplit, które oprócz funkcji chłodzenia mają funkcję 
grzania. Spośród dostępnych w sprzedaży klimaty-
zatorów zaledwie około 10% można traktować jako 
urządzenia z podstawową funkcją grzania (a nie 
chłodzenia). Szacuje się, że łączna sprzedaż wszyst-
kich klimatyzatorów w 2019 roku przekroczyła 250 
tys. sztuk. Obecnie każdy klimatyzator sprzedawany 
w Polsce ma funkcję grzania pomieszczeń. Według 
szacunków PORT PC, sprzedaż urządzeń typu powie-
trze/powietrze z główną funkcją grzania wynosi 
około 25 000 sztuk. Są to szacunki mocno ostrożne 
– w krajach północnej Europy do pomp ciepła zalicza 
się 100% sprzedanych urządzeń grzewczych typu 
powietrze/powietrze, a w krajach południa Europy 
zaledwie 9,5%. W 2020 roku PORT PC będzie dążyć 
do objęcia badaniem całego rynku urządzeń grzew-
czych powietrze/powietrze.

Gazowe pompy ciepła. W prezentowanych bada-
niach rynku pomp ciepła nie zostały również 
uwzględnione absorpcyjne i sprężarkowe gazowe 
pompy ciepła. Producenci tych urządzeń szacują, 
że podobnie jak w 2018 roku, również w 2019 roku 
w Polsce rynek ten zanotował znaczny wzrost sprze-
daży w stosunku do roku poprzedzającego, ze wzglę-
du na wzrost rynku inwestycyjnego.

1.3. Marki pomp ciepła dostępne 
na polskim rynku w 2019 roku

Na rynku polskim występuje kilkadziesiąt marek 
różnych producentów i dystrybutorów pomp ciepła. 
Zostały one zestawione alfabetycznie w tabeli 2, przy 
uwzględnieniu podziału na różne typy pomp ciepła.

1.4. Potencjał rozwoju produkcji 
pomp ciepła w Polsce

Obecnie najwięksi polscy producenci kotłów na pali-
wa stałe, reprezentujący ponad 60% rynku tych urzą-
dzeń, przekierowują główny profil swojej działalności, 
przygotowując się do produkcji urządzeń bezemi-
syjnych, takich jak pompy ciepła czy systemy wen-
tylacyjne z odzyskiem ciepła. Konstruują prototypy 
pomp ciepła lub rozpoczynają ich produkcję (głównie 
pomp ciepła typu powietrze/woda). To efekt świa-
towych trendów związanych z elektryfikacją ogrze-
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wania i zmian na rynku urządzeń grzewczych w Pol-
sce (które są m.in. wynikiem gwałtownego spadku 
produkcji kotłów na paliwa stałe), ale też działa-
jącego od 2018 roku programu „Czyste Powietrze”.

Bardzo dużym zainteresowaniem polskich produ-
centów cieszą się konstrukcje pracujące w oparciu 
o czynnik chłodniczy R290 (propan). W tej grupie 
produktowej polskie firmy widzą dużą szansę 
na skuteczną konkurencję z firmami zagraniczny-
mi na polskim rynku.

Warto zwrócić uwagę na planowane w tym roku 
inwestycje w produkcję pomp ciepła w Polsce świa-
towych potentatów w zakresie urządzeń grzewczych. 
Na początku 2020 roku Toshiba Carrier Corpora-
tion ogłosiła utworzenie nowej spółki produkcyjnej 
w Gnieźnie (woj. wielkopolskie). Wspólne przedsię-
wzięcie joint venture pomiędzy Toshiba Corporation 
a Carrier Corporation to inwestycja na poziomie około 
107 mln PLN (3 mld jenów) w nową fabrykę sektora 
HVAC. Chodzi o rozpoczęcie produkcji urządzeń klima-
tyzacyjnych i pomp ciepła w Polsce na przełomie 2020 
i 2021 roku. Więcej informacji: https://bit.ly/3bOkghT.
Również firma Viessmann (czołowy producent urzą-
dzeń grzewczych) ogłosiła jesienią 2019 roku budo-
wę linii produkcyjnej pomp ciepła w Polsce w 2020 
roku. Już obecnie firma ta rozpoczęła produkcję 
pomp ciepła typu solanka/woda w Legnicy i planuje 
tam rozpocząć produkcję pomp ciepła typu powie-
trze/woda na przełomie 2020 i 2021 roku. Ponad-
to jeden z zakładów badawczo-rozwojowych firmy 
Viessmann zlokalizowany w Polsce już produkuje 
elementy komunikacji internetowej do wszystkich 
produktów, w tym pomp ciepła. W Polsce są też 
zlokalizowane firmy będące poddostawcami Vies-

smann produkujące zasobniki i bufory oraz elemen-
ty osprzętu, jak Umet Iliny czy też firma Kospel (która 
została zakupiona przez Viessmann w 2019 roku).

Rozwój technologii pomp ciepła w Polsce auto-
matycznie generuje rozwój krajowego łańcucha 
dostaw materiałów i usług dla tej technologii. 

I tak np. istotnym nakładem inwestycyjnym w przy-
padku gruntowych pomp ciepła są dolne źródła 
ciepła (około 50% wartości inwestycji). Produkcja 
materiałów na dolne źródła odbywa się prawie 
w 80% w Polsce, zaś polskie firmy wiertnicze wyko-
nujące odwierty na potrzeby pionowych grunto-
wych wymienników ciepła stanowią około 98% firm 
realizujących takie prace. W przypadku systemów 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. 
rekuperacji) udział producentów krajowych w pol-
skim rynku tych urządzeń sięga około 40%. W Polsce 
jest również wielu krajowych producentów osprzętu 
do pomp ciepła, takiego jak centrale wewnętrzne 
do pomp ciepła typu powietrze/woda (split i mono-
blok) czy zasobniki c.w.u. i wody grzewczej, którzy 
eksportują ten osprzęt (np. firmy Nibe-Biawar, Gal-
met) do wielu krajów europejskich, a nawet poza 
Europę. Ważną rolę w eksporcie polskiego osprzętu 
mogą odegrać producenci sterowników do pomp 
ciepła, którzy już teraz eksportują regulatory sterują-
ce pompami ciepła m. in. do wielu krajów w Europie 
(np. firmy PLUM, TECH-sterowniki).

PORT PC szczególnie docenia wsparcie rządo-
we programów badań i rozwoju (R&D) polskich 
producentów pomp ciepła typu powietrze/woda 
w ramach programu NCBiR – Szybka Ścieżka 
Niskoemisyjnych Urządzeń Grzewczych.

Tabela 2. Marki pomp ciepła dostępne w Polsce w 2019 r. dla poszczególnych typów pomp ciepła

Pompy ciepła 
typu solanka/woda, 
woda/woda i bezpo-

średnie odparowanie 
w gruncie/woda

Alpha Innotec, Apic, Bosch, Buderus, Calor, Ciat, CTA, CTC, Daikin, De Dietrich, 
Dimplex, Ecoforest, Ecopower PPC, Ekontech, ExoTherm, Ferroli, Fonko, Galmet, 

GDH, Gebwell, Heliotherm, Hibernatus, IDM, IVT, Kita, Meeting, Neura, NIBE, 
Ochsner, Remko, Robur, Saunier Duval, Sofath, Silesia Term, Thermia, Vaillant, 

Vatra, Viessmann, Waterkotte, Weider, Winckler, Wolf

Pompy ciepła 
typu powietrze/woda

Alpha Innotec, Apic, Ariston, Atlantic, Aurer, Bect, Biawar, Blaupunkt, Bosch, 
Broetje, Buderus, Calor, Ciat, Coolwex, CTA, CTC, Daikin, De Dietrich, Dimplex, 

Ekonair, Ekontech, Elektromet, Emmeti, ExoTherm, Ferroli, Flowair, Fonko, FUJITSU 
& CLINT, Galmet, GDH, Gejzer, Heliotherm, Hewalex, Hitachi, Hubomag, Hokkaido, 

IDM, Immergas, IVT, Junkers, Kaisai, Keller, Kita, Kołton Kospel, Lazar, LG, Maxa, 
Meeting, Midea, Mitsubishi, Neura, Nexus, NIBE, Nilan, Ochsner, Panasonic, Robur, 
Samsung, Saunier Duval, SAS, Silesia Term, Sinclar, Stiebel Eltron, Sunex, Remko, 
Templari, Termet, Thermia, Toshiba, Tweetop, Unical, Vaillant, Viessmann, Viteco, 

Waterkotte, Weider, Weishaupt, Winckler, Wolf
Pompy ciepła 

typu VRF Bosch, Hitachi, Fujitsu, LG, Mitsubishi, Maxa, Neura, Panasonic, Samsung

Pompy ciepła gazowe 
(absorpcyjne i sprężar-

kowe)
Frapol, Panasonic, Robur, Yanmar, Aisin-Toyota

Polscy producenci 
pomp ciepła

Apic, Fonko, Frapol, Galmet, Hewalex, Hibernatus, Inverter, Kołton, Kospel, Lazar, 
Nibe-Biawar, SAS, Silesia Term, Termet, Vatra, Viessmann
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Duży potencjał rozwojowy dla krajowych produ-
centów pomp ciepła stanowią również gruntowe 
pompy ciepła o mocy grzewczej powyżej 50 kW. 
Obecnie około 20% takich urządzeń sprzedawanych 
w Polsce jest produkowanych w naszym kraju. Przy 
wprowadzeniu powszechnych programów wsparcia 
udział ten może wzrosnąć do ponad 40%. Warto też 
mieć na uwadze, że większość elementów systemu 
z pompą ciepła (do ok. 80% całej wartości) może być 
wykonanych z elementów pochodzenia krajowego 
(ok. 50% elementów z samej pompy ciepła, dolne 
źródło, odwierty). Również w takim przypadku przy-
chody pozostają w kraju. Wsparcie tego segmentu 
może spowodować powstanie kolejnych zakładów 
produkcyjnych pomp ciepła. Podobnie jak stało się 
to w przypadku producentów termicznych kolekto-
rów słonecznych w Polsce.
Kolejny potencjał rozwojowy związany z populary-
zacją technologii pomp ciepła odnosi się do rynku 
pracy. Według szacunków PORT PC i EHPA, w 2030 
roku w Polsce, przy prognozowanej liczbie 1,09 
mln szt. pracujących pomp ciepła (w scenariuszu 
bazowym A) lub około 2,08 mln szt. (w scenariuszu 
optymistycznym B), w sektorze produkcji, instala-
cji i serwisu tych urządzeń będzie zatrudnionych 
od około 11 tys. osób (scenariusz A) do około 20 tys. 
osób (scenariusz B).

1.5. Bariery dotyczące rozwoju rynku 
pomp ciepła w Polsce

Aktualne bariery związane z rozwojem rynku pomp 
ciepła w Polsce obejmują kilka obszarów tema-
tycznych, w ramach których można wskazać dalsze 
specyficzne uwarunkowania czy potrzeby. Zasadne 
jest potraktowanie ich jako kierunków działań w celu 
zmiany sytuacji. Ilustruje to tabela 3.

1.6. Udział pomp ciepła w rynku 
urządzeń grzewczych w 2019 roku

Rynek pomp ciepła stopniowo rośnie, jednak ich 
udział w całym rynku urządzeń grzewczych w Polsce 
wciąż jest relatywnie niski. Rynek sprzedaży kotłów 
gazowych w Polsce w 2019 roku według szacunków 
SPIUG to około 300 tys. urządzeń, z czego kotły wiszą-
ce stanowiły aż około 97%. Rynek kotłów na paliwa 
stałe oceniany jest obecnie na 125 tys. sztuk rocznie, 
z czego kotły węglowe to około 45 tys. urządzeń, 
a kotły na biomasę około 80 tys. sztuk.
Warto zwrócić uwagę na to, że łączna liczba pomp 
ciepła (służących do centralnego ogrzewania) 
sprzedanych w roku 2019 przekroczyła prawie trzy-
krotnie łączną liczbę stojących kotłów gazowych 
i olejowych sprzedanych w tym samym okresie. 

Tabela 3. Bariery ograniczające rozwój rynku pomp ciepła w Polsce

Informacja i edukacja

•   Brak ogólnej wiedzy o pompach ciepła wśród urzędników administracji publicznej, specjali-
stów branżowych, decydentów, klientów

•   Brak ogólnopolskiej kampanii informacyjnej o pompach ciepła 
i budynkach energooszczędnych

•   Rozpowszechniona błędna wiedza/mity o pompach ciepła
•   Niedobór fachowej kadry – za mało techników i studiów kierunkowych w zakresie pomp ciepła

Otoczenie prawne

•   Istotne i szybkie zmiany w zakresie prawodawstwa europejskiego związane z technologią 
pomp ciepła

•   Niewystarczająca liczba stosownych przepisów i rozporządzeń wspierających zastosowanie 
pomp ciepła w Polsce

•   Brak norm dotyczących pomp ciepła w języku polskim
•   Brak wytycznych zawartych w Warunkach Technicznych budynków odnoszących się do pomp 

ciepła

Polityka taryfowa (energetyczna) •   Brak specjalnych taryf energetycznych dla pomp ciepła (poza taryfą G13 Taurona) i rozwiązań 
typu DSR (zarządzenie popytem na energię elektryczną)

Otoczenie badawczo-rozwojowe

•   Brak polskich programów badawczych sprawdzających realną efektywność pomp ciepła (po-
miar współczynnika SPF w istniejących budynkach jednorodzinnych)

•   Zbyt słaba współpraca uczelni technicznych z przemysłem
•   Brak polskiego certyfikowanego instytutu badawczego zajmującego się badaniem efektywno-

ści pomp ciepła

Praktyka projektowania i wykony-
wania instalacji z pompami ciepła

•   Brak promocji i programów informacyjnych dotyczących standardów energooszczędnych dla 
nowych budynków około zeroenergetycznych czy plus energetycznych

•   Znaczna liczba problemów systemowych (niewysuszone budynki, błędy budowlane itp.) rzutu-
jących na wizerunek pomp ciepła

•   Ciągle występujące błędy instalacyjne i projektowe
•   Znaczna liczba „garażowych” producentów urządzeń i importerów, nie zapewniających prawi-

dłowej opieki serwisowej
•   Brak instytucji odwoławczych dla klientów w zakresie reklamacji jakości instalacji
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PORT PC szacuje, że w 2019 roku udział pomp ciepła 
stosowanych w nowych budynkach jednorodzin-
nych w Polsce wyniósł około 23%. Jeszcze w 2011 
roku udział ten szacowany był na poziomie poniżej 
3%. Wciąż jednak jest on wielokrotnie niższy (dane 
z 2019 r.) niż w takich krajach jak Szwecja (ok. 90%), 
Szwajcaria (ponad 80%), Austria (ok. 80%) czy Niem-
cy (ok. 43%).

1.7. Przyczyny wzrostu rynku pomp 
ciepła typu powietrze/woda w Polsce

Odrębnego omówienia wymaga znaczny wzrost 
rynku sprężarkowych elektrycznych pomp ciepła 
typu powietrze/woda w Polsce w ostatnich latach 
(70% w 2015 r., 33% w 2016 r., 55% w 2017 r., 31% 
w 2018 r. oraz 91% w 2019 r.). Warto dodać, że w zde-
cydowanej większości europejskich krajów stosu-
nek sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda 
do sprzedaży pomp ciepła typu solanka/woda oscy-
luje między 2:1 a 3:1. W Polsce w 2019 roku ta pro-
porcja wzrosła do ponad 3:1 – z wcześniejszej pro-
porcji 2:1 w 2018 roku.
Poniżej wskazano przyczyny wzrostu rynku pomp 
ciepła typu powietrze/woda w Polsce.

Wzrost świadomości ekologicznej Polaków. Jest 
to związane z poznaniem skutków zanieczyszcze-
nia powietrza z kotłów na paliwa stałe, ale także 
z działaniem programu „Czyste Powietrze” i ulgą 
termomodernizacyjną. Pompy ciepła nie powodu-
ją żadnej niskiej (lokalnej) emisji zanieczyszczeń 
powietrza, a przy tym już teraz konkurują kosztowo 
z kotłami na paliwa stałe, szczególnie w nowych 
budynkach (uwzględniając koszty budowy kotłowni 
i magazynów opału, komina). W niedługiej przy-
szłości mają szansę zastąpić znaczną część rynku 
kotłów na paliwa stałe. Temperatury zewnętrzne, 
do których pracują pompy ciepła, sięgają od -22°C 
do -28°C. W takich warunkach jest możliwe uzyska-
nie temperatury wody grzewczej około 60°C, ale są 
też dostępne technologie, które pozwalają osiągać 
nawet 70°C.

Silny wzrost konkurencji w tym segmencie rynku. 
Zdecydowana większość producentów i importerów 
urządzeń grzewczych traktuje pompy ciepła jako 
rozwiązania przyszłości i prowadzi w tym zakresie 
aktywne działania rynkowe (szkolenia, akcje promo-
cyjne).

Ciągły wzrost zaufania do technologii wśród 
instalatorów i klientów. Pompy ciepła powietrze/
woda są dostępne w sprzedaży w Polsce od ponad 
20 lat. W tym czasie istotnie wzrosła zarówno jakość 
urządzeń, jak i wykonywanych instalacji. Instalatorzy 
wskazują na to, że każdy zadowolony klient posiada-

jący pompę ciepła przyciąga w krótkim czasie kilku 
kolejnych.

Tendencja do budowania oszczędnych, ale zara-  
zem komfortowych domów jednorodzinnych 
o powierzchni ogrzewanej poniżej 130 m2 

i mniejszych. W przypadku nowych budynków 
jednorodzinnych koszt powietrznej pompy ciepła 
z montażem jest znacznie niższy od łącznej ceny 
montażu kotła gazowego oraz osprzętu z kolek-
torami słonecznymi do przygotowania c.w.u. czy 
osobną instalacją chłodzenia budynku. Jeżeli 
natomiast weźmie się pod uwagę tylko koszty 
związane z instalacją kotła gazowego czy kotła 
na biomasę (wraz z kosztami pochodnymi), to koszt 
inwestycji w powietrzną pompę ciepła będzie 
porównywalny. W przypadku kotła gazowego nale-
ży bowiem uwzględnić koszty budowy komina, 
kanałów wentylacyjnych i instalacji gazowej oraz 
przyłącza gazu. Gdy z kolei rozważa się zakup 
kotła na biomasę, to do ceny samego kotła (która 
jest stosunkowo wysoka dla kotłów spełniających 
wymogi ekoprojektu) należy doliczyć koszty bufora 
wody grzewczej wraz z podłączeniem, osprzętu 
podwyższającego temperaturę powrotu, komina, 
pomieszczenia na opał, kotłowni. W budynkach 
o niewielkiej powierzchni częstym problemem 
jest też brak miejsca na kotłownię/skład opału. 
Nowe Warunki Techniczne (WT 2021), które wejdą 
w życie w styczniu 2021 roku, narzucają wysokie 
wymagania odnośnie do wartości współczynni-
ka przenikania ciepła przegród budowlanych oraz 
jednostkowego wskaźnika energii pierwotnej Emax 

(poniżej 70 kWh/(m2 . rok) w budynkach jednoro-
dzinnych). Wymagania te z pewnością przyczynią 
się do częstszego stosowania wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła w domach jednorodzin-
nych. W nowych budynkach będzie to powodować 
dalsze, znaczące obniżenie zapotrzebowania na cie-
pło i w konsekwencji wpłynie na szersze stosowanie 
powietrznych pomp ciepła.

Szybki wzrost udziału w rynku pomp ciepła 
o średnim i niskim poziomie cen. Szczególnie 
widoczne są spadki cen na rynku powietrznych 
pomp ciepła typu split. Cena transakcyjna netto 
(bez VAT) dla klienta końcowego w średnim i niskim 
segmencie cenowym mieści się w przedziale 17-26 
tys. PLN (moc grzewcza pompy ciepła ok. 7 kW 
dla parametrów A-7W35). Szczególnie duże wzrosty 
wolumenu rynku pomp ciepła widoczne są w śred-
nim i niskim segmencie cenowym.

Niskie koszty eksploatacyjne pompy ciepła w nie-
wielkich, energooszczędnych budynkach. Dobitnie 
pokazuje to symulacja (rys. 4 i 5) kosztów centralnego 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
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dla budynku jednorodzinnego o powierzchni ogrze-
wanej 130 m2, wykonanego w standardzie WT 2021 
(wymogi WT 2021 w zakresie izolacji przegród wystę-
pują w programie „Czyste Powietrze”) oraz przy zało-
żeniu zużycia ciepłej wody użytkowej na poziomie 
200 l/dobę o temperaturze 55°C. Podane dane w przy-
padku gazowych lub olejowych kotłów grzewczych 
odnoszą się do ciepła spalania. W analizowanym przy-
padku zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda 
pod względem kosztów eksploatacyjnych, jak i cał-

kowitych kosztów rocznych wydaje się optymalnym 
rozwiązaniem. Niewielka różnica w kosztach eksplo-
atacyjnych pomiędzy pompą ciepła typu powietrze/
woda a typu solanka/woda wynika z bardzo dużego 
udziału ciepłej wody użytkowej w łącznym zapotrze-
bowaniu na ciepło.

Wzrost efektywności pomp ciepła w ostatnich 
latach (współczynniki COP, SCOP). Ponad 10 lat 
temu wymogi Ecolabel dla powietrznych pomp cie-

Rys. 4. Roczny koszt ogrzewania budynku o powierzchni ogrzewanej 130 m2, zgodnego z WT 2021, wraz przygo-
towaniem c.w.u. (4 os. po 50 l/dobę) – dane z kwietnia 2020 r. (praca na taryfie G12w – korzystanie z energii elek-
trycznej całodobowo). Źródło: PORT PC

Rys. 5. Roczny koszt ogrzewania budynku o powierzchni ogrzewanej 130 m2, zgodnego z WT 2021, wraz przygotowa-
niem c.w.u. (4 os. po 50 l/dobę) – dane z kwietnia 2020 (praca na taryfie nocnej G12w przez 70% czasu). Źródło: PORT PC
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pła wskazywały, że efektywna pomp ciepła powinna 
mieć współczynnik COP wynoszący minimum 3,1 
w przypadku parametrów A2W35. Obecnie najbar-
dziej efektywne pompy ciepła powietrze/woda są 
w stanie osiągnąć wartość COP powyżej 4,0 (4,1-
4,5 dla parametrów A2W35). Jest to związane m.in. 
ze zmianą stosowanych czynników chłodniczych, 
wykorzystaniem bardziej efektywnych sprężarek, 
inwerterów, silników bezszczotkowych ze stałym 
magnesem, elektronicznych zaworów rozprężnych, 
dużo bardziej efektywnych wentylatorów i pomp 
obiegowych czy lepszych algorytmów odszraniania 
parowników. W przypadku zastosowania efektyw-
nych pomp ciepła typu powietrze/woda z instalacją 
ogrzewania podłogowego możliwe jest uzyskanie 
współczynnika efektywności SCOP (SPF) w klimacie 
umiarkowanym w przedziale 4,0-4,7. Natomiast przy 
ogrzewaniu grzejnikowym z temperaturą projektową 
55/45°C wartość SCOP (SPF) będzie w przedziale 2,5-
3,4. Ostatnie badania efektywności instalacji z nowo 
zamontowanymi pompami ciepła przeprowadzone 
przez instytut Fraunhofer ISE „Monitor PC” pokazują, 
że średnia wartość współczynnika SPF pomp ciepła 
gruntowych wynosi 4,2, a powietrznych 3,2.

Wysokie klasy energetyczne pomp ciepła i pozy-
cja urządzeń klasy premium. Po wprowadzeniu 
nowych wymogów ErP/ELD w 2015 roku pompy 
ciepła typu powietrze/woda stopniowo zajmują 
na rynku pozycję gazowych kotłów kondensacyj-
nych jako urządzeń grzewczych klasy premium. 
Po wycofaniu w 2015 roku z produkcji i sprzedaży 
urządzeń niekondensacyjnych kocioł kondensacyj-
ny szybko stał się dla klientów „zwykłym” kotłem 
gazowym. Maksymalna możliwa klasa energetyczna 
tego urządzenia w zakresie ogrzewania to klasa A. 
W świetle nowych wymogów dla kotłów na pali-
wa stałe najwyższa klasa energetyczna dla najlep-
szego obecnie kotła na węgiel to B, a na pellet A+.  
Tymczasem powietrzne pompy ciepła osiągają 
co najmniej klasę energetyczną A+, a w przypadku 
najlepszych rozwiązań klasę A++.
Najwyższa klasa energetyczna A+++ jest możliwa 
do osiągnięcia tylko dla najefektywniejszych grunto-
wych pomp ciepła (w zestawie z regulatorem pogo-
dowym i w odniesieniu do temperatury projektowej 
zasilania 55°C). Od września 2019 roku występuje 
obowiązek pokazywania klasy energetycznej A+++ 
na etykietach produktów (do września 2019 r. była 
to maksymalna klasa A++). W przypadku najefektyw-
niejszych powietrznych pomp ciepła osiągnięcie 
klasy A+++ jest możliwe tylko w warunkach tempera-
tury projektowej zasilania 35°C.

Wzrost średnich temperatur zewnętrznych w se - 
zonie grzewczym w Polsce. Jest to zauważalne 
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, a szcze-

gólnie wyraźne w ostatnich kilkunastu latach. Ciepłe 
zimy zachęcają do częstszego stosowania w budyn-
kach powietrznych pomp ciepła. Przy typowo dobie-
ranych pompach ciepła (temp. punktu biwalentnego, 
czyli równowagi mocy pompy ciepła i zapotrzebo-
wania mocy, wynosi ok. -10°C) czas pracy grzałki 
pompy powietrznej nie przekracza kilkunastu, kilku-
dziesięciu godzin rocznie.

Zastosowanie techniki inwerterowej w sprę-
żarkach powietrznych pomp ciepła. Pozwala 
to stosować bufory wody grzewczej o stosunko-
wo niewielkiej pojemności rzędu 40-100 litrów 
(w przypadku typowych budynków jednoro-
dzinnych). Zastosowanie tak małych buforów 
c.o. ułatwia zabudowę urządzeń i sprzyja szer-
szemu stosowaniu pomp ciepła. W przypadku 
układów ogrzewania płaszczyznowego jest 
też możliwa praca bez bufora wody grzewczej. 
Ponadto obecnie stosowane inwerterowe sprę-
żarki pozwalają na pracę przy niższych tempera-
turach zewnętrznych i z większą mocą grzewczą, 
co pozwala obniżać temperaturę punktu biwa-
lentnego (i ograniczać czas pracy grzałki elek-
trycznej).

Możliwość wykorzystania pomp ciepła zarówno 
do celów grzewczych, jak i chłodzenia budynku. 
Większość powietrznych pomp ciepła oferowanych 
w 2019 r. to urządzenia rewersyjne, czyli takie, które 
mogą i ogrzewać, i chłodzić budynki. Chłodzenie 
budynków jest możliwe zarówno poprzez instalację 
ogrzewania płaszczyznowego (ogrzewanie podłogo-
we, ścienne, sufitowe), jak i przez dodatkowe zasto-
sowanie w instalacji klimakonwektorów. Zwiększenie 
wymogów cieplnych i energetycznych dla nowych 
budynków (WT 2021) oraz coraz cieplejsze okresy 
letnie będą zwiększać potrzebę stosowania chłodze-
nia w nowych budynkach.

Możliwość efektywnej kosztowo współpracy 
pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Sza-
cuje się, że 20-30% rocznego zapotrzebowania 
na energię elektryczną do zasilania pompy ciepła 
może być bezpośrednio pokrywane z instalacji 
fotowoltaicznej. W przypadku zastosowania przez 
prosumentów systemu tzw. upustu, który pozwa-
la na dostarczenie energii elektrycznej do sieci 
i odbiór 80% energii w ciągu roku (instalacje PV 
o mocy < 10 kWp), w zasięgu większości inwesto-
rów jest tworzenie budynków około zeroenerge-
tycznych, z niskimi kosztami ogrzewania, ciepłej 
wody czy chłodzenia (tylko comiesięczne opłaty 
stałe za energię elektryczną). Szczególnie korzystne 
jest połączenie funkcji chłodzenia pompy ciepła 
(poprzez klimakonwektory lub chłodzenie płasz-
czyznowe) z pracą instalacji fotowoltaicznej oraz 
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pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. 
W obydwu przypadkach wzrasta też udział kon-
sumpcji własnej energii z instalacji fotowoltaicznej. 
W 2019 roku odnotowano bardzo silny wzrost zain-
teresowania układami pompa ciepła z systemem 
fotowoltaicznym, zarówno w budynkach jednoro-
dzinnych, jak i wielorodzinnych.

Znaczący wzrost liczby firm instalacyjnych oferu-
jących i montujących powietrzne pompy ciepła. 
W ostatnich latach wiele firm szkoli intensywnie 
instalatorów i projektantów systemów grzewczych. 
Jednocześnie pojawiają się informacje, że nastąpi-
ła częściowa migracja instalatorów montujących 
gruntowe pompy ciepła w kierunku stosowania 
powietrznych pomp ciepła. Warto nadmienić, 
że w przypadku montażu pompy ciepła, to insta-
lator odpowiada przed inwestorem za całość inwe-
stycji, również za dolne źródło ciepła. Jeżeli nie 
współpracuje stale z firmą wykonującą odwierty 
i montującą pionowe gruntowe wymienniki ciepła, 
to zwiększa się ryzyko problemów. Również insta-
latorzy montujący wentylację mechaniczną lub 
klimatyzatory zaczynają coraz częściej montować 
pompy ciepła powietrze/woda.

Ograniczenia w zastosowaniu gruntowych pomp 
ciepła. Pompy ciepła typu solanka/woda mają 
istotne zalety (np. dolne źródło może pracować 
bezawaryjnie ponad 50 lat, a najczęściej 80–100 
lat, umożliwiają też prawie darmowe chłodzenie 
– pasywne), jednak często trudno jest zastosować 
pompę ciepła z gruntowym wymiennikiem. Jednym 
z powodów może być zbyt późny etap budowy, brak 
miejsca na dojazd wiertnicy czy na ułożenie pozio-
mego gruntowego wymiennika ciepła. Jest to rów-

nież niezwykle trudne w przypadku już założonego 
ogrodu przy budynku jednorodzinnym czy też przy 
zabudowie szeregowej. Umiejscowienie jednostki 
zewnętrznej powietrznej pompy ciepła, najczęściej 
przy budynku, nie stanowi już takiego problemu 
(poza ryzykiem zbyt dużego hałasu w przypadku 
zabudowy szeregowej).

Wzrost rynku inwestycyjnego. Podobnie jak 
w poprzednich latach, również w 2019 roku miało 
miejsce znaczne zwiększenie się rynku inwestycyjne-
go w tym segmencie urządzeń, szczególnie w zakre-
sie osiedli budynków jednorodzinnych.

1.8. Rynek pomp ciepła w Unii 
Europejskiej

W stosunku do innych krajów Unii Europej-
skiej polski rynek pomp ciepła znajduje się 
ciągle w początkowej fazie rozwoju. Według sta-
tystyk Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła 
(EHPA), w 2019 roku w 21 krajach europejskich 
objętych badaniem pracowało około 13,7 mln pomp 
ciepła. Dzięki nim udało się ograniczyć emisję CO2 

o około 37,4 Mt.

W ubiegłym roku wspomniane pompy ciepła 
wyprodukowały 146 TWh energii odnawial-
nej, pojemność akumulacji sieci energetycznej 
(na skutek celowego zablokowania pracy pomp 
ciepła) wyniosła 470 GW, a branża pomp cie-
pła miała wpływ na zatrudnienie około 101 tys. 
osób.

Polska na tle krajów uwzględnionych w badaniach 
EHPA zajmuje 10 miejsce pod względem liczby 
sprzedanych urządzeń. Wskaźnikiem, który w przej-
rzysty sposób pozwala porównać rynek pomp ciepła 
w poszczególnych krajach, jest liczba zainstalowa-
nych pomp ciepła w roku 2019 w przeliczeniu na 1000 
gospodarstw domowych. W tym rankingu Polska 
– z liczbą 11,8 szt. pomp ciepła na 1000 gospodarstw 
domowych – zajmuje 18 miejsce (wśród 21 krajów 
biorących udział w badaniu w 2019 r.).

W 2019 roku stosunek pomp ciepła typu powietrze/
woda oraz powietrze/powietrze służących do ogrze-
wania, do pomp ciepła typu solanka/woda wynosił 
w Polsce ponad 3:1. Wiele wskazuje na to, że propor-
cja ta będzie się pogłębiać na korzyść pomp ciepła 
typu powietrze/woda. Podobny trend od kilku lat 
obserwowany jest zarówno w Polsce, jak i w krajach 
skandynawskich charakteryzujących się chłodnym 
klimatem.
EHPA szacuje, że łączna sprzedaż pomp ciepła w 2019 
roku w Europie (rys. 6) osiągnęła 1,45 mln sztuk (łącz-
nie z pompami ciepła typu powietrze/powietrze). ■

Rys. 6. Łączna sprzedaż pomp ciepła w Europie w latach 2009-2019 w mln sztuk.  
Źródło: Thomas Nowak, EHPA
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2.1. Nowa wersja programu 
NFOŚiGW „Czyste Powietrze”

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” jest 
obecnie największym programem termomoder-
nizacyjnym w Europie, obejmującym w planach 
termomodernizację z wymianą kotłów na pali-
wa stałe w 3 mln budynków jednorodzinnych 
w Polsce.

Celem programu „Czyste Powietrze” wprowadzo-
nego jesienią 2018 roku jest ograniczenie emi-
sji szkodliwych substancji do atmosfery, które 
powstają na skutek ogrzewania domów jednoro-
dzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł 
ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferu-
je dofinansowanie wymiany starych i nieefektyw-
nych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowocze-
sne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak 
i przeprowadzenie towarzyszących temu prac ter-
momodernizacyjnych budynku.

Główną przyczyną smogu w naszym kraju jest 
tzw. niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery 
szkodliwych substancji pochodzących ze spalania 
paliw stałych w budynkach jednorodzinnych. Sama 
wymiana źródła ogrzewania nie jest wystarczająca. 
Bez odpowiedniej izolacji budynku ciepło może 
szybko przenikać na zewnątrz. Wiele budynków jed-
norodzinnych w Polsce zostało zbudowanych w cza-
sach, kiedy jeszcze nie stosowano skutecznej izolacji 
cieplnej, co prowadzi do dużych strat i marnowania 
energii, a także do wysokich rachunków za ogrze-
wanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja 
domów, która dodatkowo wpłynie na oszczędności 
w zapotrzebowaniu na ogrzewanie. Inwestycje dofi-
nansowane z programu „Czyste Powietrze” zapew-
niają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu 
o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone 
z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydat-
kina ogrzewanie nawet o 40-50%.

Adresatami programu są właściciele lub współ-
właściciele jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych lub wydzielonych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę 
na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze prze-
kazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni 
wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną 
na wymianę źródła ciepła oraz prace związane 
z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania 

jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu 
na osobę w gospodarstwie domowym wniosko-
dawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem 
– od wieku budynku.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, 
którego celem jest zmniejszenie lub wyelimi-
nowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery przez domy jed-
norodzinne. 

Wspiera działania służące ochronie środowiska 
naturalnego i zdrowia mieszkańców, które dodat-
kowo mogą przynieść oszczędności w domowym 
budżecie.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. do:
wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów ⚫⚫
na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych 
źródeł ciepła;
docieplenia przegród budynku;⚫⚫
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;⚫⚫
instalacji odnawialnych źródeł energii (np. kolek-⚫⚫
torów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ⚫⚫
ciepła.

Warunkiem podstawowym jest wymiana starego 
pieca/kotła na paliwo stałe w budynku istniejącym 
na nowe źródło ciepła spełniające wymagania pro-
gramu. Z kolei dla budynków budowanych: zakup 
i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wyma-
gania programu. Przewidywany budżet całego pro-
gramu „Czyste Powietrze” to 63 mld zł.

Istotne zmiany w najnowszej wersji programu 
„Czyste Powietrze”:

występują jedynie dwie grupy beneficjentów:⚫⚫
–  grupa podstawowa – grupa ta nie składa 

zaświadczeń o dochodach, a tylko oświadcze-
nie, że roczny dochód składającego wniosek nie 
przekracza 100 tys. zł;

–  grupa o podwyższonym poziomie dochodów, 
czyli gdy dochód na osobę jest mniejszy niż 
1400 zł/m-c (gospodarstwo wieloosobowe) lub 
mniejszy niż 1960 zł/m-c (gospodarstwo jedno-
osobowe) – zaświadczenie o dochodach wydaje 
gmina!

wprowadzenie oświadczeń zamiast zaświadczeń ⚫⚫
we wnioskach;
wprowadzenie bonusu dla OZE – wyższe łączne ⚫⚫
dofinansowanie do pomp ciepła i wyższa inten-
sywność finasowania (w przypadku pomp ciepła 
A++) – tabela 4 i 5;

2Program „Czyste Powietrze”
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wprowadzenie bonusu dla kotłów na bio-⚫⚫
masę o niższej emisyjności niż wymogi 
ekoprojektu (20 mg/m3);
skrócenie czasu na rozpatrzenie wniosku: – ⚫⚫
 30 dni na rozpatrzenie wniosku przez 
WFOŚiGW i 14 dni, jeśli wniosek będzie 
złożony przez bank;
możliwość złożenia wniosku nawet 6 ⚫⚫
miesięcy po dokonaniu inwestycji;
uproszczenie wniosku o dotację;⚫⚫
włączenie się w program banków.⚫⚫

Formy dofinansowania:
dotacja,⚫⚫
pożyczka.⚫⚫

Terminy:
realizacja programu: lata 2018-2029,⚫⚫
podpisywanie umów: do 31.12.2027 ⚫⚫
roku,
zakończenie wszystkich prac objętych ⚫⚫
umową: do 30.06.2029 roku.

Maksymalne dofinasowanie:
w przypadku beneficjentów z grupy ⚫⚫
podstawowej (roczny dochód składa-
jącego wniosek nie przekracza 100 tys. 
zł) maksymalne dofinasowanie pokazu-
je tabela 4;
w przypadku beneficjentów z grupy ⚫⚫
o podwyższonym poziomie maksymalne 
dofinasowanie pokazuje tabela 5.

Intensywność dofinasowania:
w przypadku beneficjentów z grupy pod-⚫⚫
stawowej (roczny dochód składającego 
wniosek nie przekracza 100 tys. zł) inten-
sywność dofinasowania wybranych tech-
nologii pokazuje tabela 6.

Tabela 6. Intensywność dofinansowania wybranych technologii dla beneficjentów z grupy podstawowej

Urządzenia grzewcze Poziom dofinasowa-
nia w%

Maksymalna kwota 
dotacji

Pompa ciepła typu solanka/woda lub woda/woda, klasa energetyczna A++ 45% 20 250 zł

Pompa ciepła powietrze/woda, klasa energetyczna A+ 30% 9 000 zł

Pompa ciepła typu powietrze/woda, klasa energetyczna min. A++ 45% 13 500 zł

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze, klasa energetyczna min. A++ 30% 3 000 zł

Kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy, klasa energetyczna A 30% 4 500 zł

Kocioł kondensacyjny gazowy z dodatkową siecią gazową 45% 6 750 zł

Kocioł zgazowujący drewno, klasa energetyczna A+ 30% 3 000 zł

Kocioł na pellet drzewny, klasa energetyczna A+ 30% 6 000 zł

Kocioł na pellet drzewny, o zmniejszonej emisyjności pyłów
(PM poniżej 20 mg/m3), klasa energetyczna A+ (od lipca 2021) 45% 9 000 zl

Kocioł automatyczny na węgiel, klasa energetyczna min. B 30% 3 000 zł

Urządzenie grzewcze elektryczne 30% 3 000 zł

Tabela 4. Maksymalne dofinansowanie inwestycji dla beneficjentów z grupy podstawowej

Zakres dofinasowania Przedsięwzięcie 
bez instalacji PV

Przedsięwzięcie 
z instalacją PV

POMPA CIEPŁA
Instalacja c.o. i c.w.u.
Docieplenie przegród, okna, drzwi
Wentylacja z odzyskiem ciepła
Dokumentacja – audyt

25 tys. zł. 30 tys. zł.

ŹRÓDŁA CIEPŁA INNE 
NIŻ POMPA CIEPŁA 
(kocioł gazowy, pellet, drewno, węgiel, 
ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłownicza)
Instalacja c.o. i c.w.u.
Docieplenie przegród, okna, drzwi
Wentylacja z odzyskiem ciepła
Dokumentacja – audyt

20 tys. zł. 25 tys. zł.

BEZ WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA
Docieplenie przegród, okna, drzwi
Wentylacja
Dokumentacja – audyt

10 tys. zł. –

Tabela 5. Maksymalne dofinansowanie inwestycji dla beneficjentów z grupy o podwyż szo-
nym poziomie

Zakres dofinasowania Przedsięwzięcie 
bez instalacji PV

Przedsięwzięcie 
z instalacją PV

NOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA
Instalacja c.o. i c.w.u.
Docieplenie przegród, okna, drzwi
Wentylacja z odzyskiem ciepła
Dokumentacja – audyt

32 tys. zł. 37 tys. zł.

BEZ WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA
Docieplenie przegród, okna, drzwi
Wentylacja z odzyskiem ciepła
Dokumentacja – audyt

10 tys. zł. –
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2.2. Aktualne statystyki programu 
„Czyste Powietrze” (na dzień 
13.03.2020)

W tej części opracowania zostały zaprezentowa-
ne dane dotyczące wniosków złożonych w ramach 
programu „Czyste Powietrze”, związanych z dofi-
nansowaniem urządzeń grzewczych w budynkach 
jednorodzinnych, z podziałem na budynki nowo 
budowane (dalej „nowe budynki”) oraz budynki ist-
niejące. Zestawienia zostały przygotowane na pod-
stawie odpowiedzi uzyskanych w ramach zapytania 
w trybie dostępu do informacji publicznej udzielo-
nych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i szesnaście WFOŚiGW oraz 
przygotowane dzięki uprzejmości Krakowskiego 
Alarmu Smogowego.

2.2.1. Program „Czyste Powietrze” w nowych 
budynkach jednorodzinnych
Zebrane dane dowodzą ogromnego zainteresowa-
nia inwestorów urządzeniami korzystającymi z odna-
wialnych źródeł energii. Niestety, wraz z końcem 
2019 roku skończyło się finansowanie programu 
„Czyste Powietrze” w przypadku nowych budynków 
– będzie ono nadal realizowane tylko dla istniejących 
domów jednorodzinnych.

Wyłączenie nowych budynków z programu 
„Czyste Powietrze” doprowadziło do tego, 
że powstała wyraźna luka w krajowej polityce 
wsparcia urządzeń grzewczych korzystających 
z energii ze źródeł odnawialnych, takich jak 
pompy ciepła czy niskoemisyjne kotły grzewcze 
na biomasę (szczególnie pellet drzewny).

Ma to też szczególne znaczenie w odniesieniu do 
powszechnego omijania wymogów wynikających 
z warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki. Tymczasem, według zapowiedzi nowej 
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, 
w kolejnej unijnej perspektywie budżetowej (na lata 
2021-2027) całkowicie zakończy się wsparcie dla 
urządzeń grzewczych korzystających z paliw kopal-
nych, takich jak węgiel, ale również gaz ziemny. 
Z pojawiających się już zapowiedzi programu „Green 
Deal”, przygotowanego przez nową Komisję Euro-
pejską, można wnioskować, że nastąpi wzmocnienie 
wsparcia dla wznoszenia budynków blisko zero-
energetycznych oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych i wielorodzinnych z dużym udzia-
łem OZE czy też z zastosowaniem niskoemisyjnych 
i wysokosprawnych sieci ciepłowniczych.

To, co może szczególnie cieszyć, to fakt, 
że około połowa urządzeń grzewczych wskaza-
nych we wnioskach złożonych w ramach pro-

gramu „Czyste Powietrze”, a odnoszących się 
do nowych budynków, stanowią urządzenia 
korzystające z odnawialnych źródeł energii, czyli 
różnego typu pompy ciepła (łącznie 32%) oraz 
kotły na biomasę (17%) – rys. 7.

Około 43% złożonych wniosków o dofinansowa-
nie to wnioski o dofinansowanie kondensacyjnych 
kotłów gazowych. Kompletnie niezrozumiałe w kon-
tekście obowiązujących, aktualnych warunków tech-
nicznych (WT 2017) jest natomiast to, że aż 6% wnio-
sków dotyczy dofinasowania kotłów węglowych. 
Zastosowanie kotła węglowego w nowym budynku 
jednorodzinnym z reguły powoduje bowiem prze-
kroczenie granicznej wartości współczynnika nakła-
du energii pierwotnej nieodnawialnej EPmax, który 
wynosi obecnie 95 kWh/(m2 · rok).
Dane dotyczące liczby złożonych wniosków o do- 
finansowanie poszczególnych technologii (rys. 7) 
świadczą o istotnym wpływie programu „Czyste 
Powietrze” na wzrost sprzedaży wybranych grup 
urządzeń grzewczych w 2019 roku, a w szczególno-
ści dotyczy to pomp ciepła.

W przypadku pomp ciepła typu powietrze/woda 
podana liczba wniosków stanowi ponad 25% prze-
widywanej liczby sprzedanych urządzeń w 2019 roku 
w Polsce, a w przypadku gruntowych pomp ciepła 
(typu solanka/woda) – prawie 40%. Jeżeli chodzi 
o kotły na biomasę, liczba wniosków odnoszących 
się do tej technologii stanowi około 7% szacowa-
nej łącznej liczby sprzedanych kotłów na biomasę 
w 2019 roku. W przypadku kondensacyjnych kotłów 
gazowych jest to około 5% szacowanej sprzedaży 
tych urządzeń w 2019 roku.
Szczególnie interesująco wygląda rozkład wniosków 
o dofinansowanie pomp ciepła, gdy przyjrzeć się 

Rys. 7. Rozkład i liczba wniosków o dofinansowanie do źródeł ciepła w nowych 
budynkach w programie „Czyste Powietrze” (dane z 13 marca 2020 r.)
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Rys. 8. Rozkład (procentowy) wniosków o dofinansowanie pomp ciepła do ogrzewa-
nia nowych budynków w programie „Czyste Powietrze” z uwzględnieniem podziału 
na województwa (informacja z 13 marca 2020 r.)

Rys. 10. Rozkład wniosków o dofinansowanie pomp ciepła do ogrzewania w ist-
niejących budynkach w programie „Czyste Powietrze” z uwzględnieniem podziału 
na województwa (informacja z 13 marca 2020 r.)

Rys. 9. Udział wniosków o dofinansowanie do źródeł ciepła w istniejących budynkach 
w programie „Czyste Powietrze” (stan z 13.03.2020 r.)

lokalizacji zgłaszanych wniosków, czyli z podziałem 
na poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (rys. 8).
W większości województw w Polsce udział pomp 
ciepła przekracza 30%. Wyjątkiem jest tu sześć 
województw: małopolskie, wielkopolskie, mazo-
wieckie i lubelskie, gdzie dominują urządzenia 
grzewcze działające w oparciu o paliwa kopalne 
(gaz, węgiel). Dane z województwa opolskiego 
i dolnośląskiego wskazują, że udział pomp ciepła 
w złożonych wnioskach osiąga tam około 50% 
w nowych budynkach. W przypadku województw: 
zachodniopomorskiego, lubuskiego, 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 ogólnopolskiej wynoszącej 
32% (województwa: podkarpackie, mazowieckie, 
małopolskie, śląskie, lubelskie). W przypadku kilku 
województw, takich jak: świętokrzyskie, pomor-
skie, warmińsko-mazurskie, widać dominację 
kotłów na biomasę (ok. 30% wniosków w tych 
województwach). Dane przedstawione na rys. 8 
mogą świadczyć o konieczności przeprowadzenia 
rzetelnej kampanii na temat technologii grzew-
czych używanych zarówno w nowych, jak i istnie-
jących budynkach jednorodzinnych.

2.2.2. Program Czyste Powietrze w istnie ją cych 
budynkach jednorodzinnych
W przypadku istniejących budynków jednorodzin-
nych (rys. 9) 68% urządzeń grzewczych wskaza-
nych we wnioskach złożonych w ramach programu 
„Czyste Powietrze” do 13 marca 2020 r. stanowią 
urządzenia korzystające z paliw kopalnych, czyli 
głównie kotły gazowe (47%) oraz kotły na węgiel 
(21%). Około 31% złożonych wniosków o dofinan-
sowanie odnosi się do kotłów na drewno (22%) 
i pomp ciepła (9%).
Na rys. 10 przedstawiono procentowy udział wnio-
sków o dofinansowanie do pomp ciepła w istnie-
jących budynkach jednorodzinnych, z podziałem 
na poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dane z województwa opolskiego, zachodniopo-
morskiego i dolnośląskiego wskazują, że udział 
pomp ciepła osiąga tam około 15% w istniejących 
budynkach. W przypadku województw: lubuskie-
go, warmińsko-mazurskiego, śląskiego oraz łódz-
kiego udział ten sięga 9-11%. Widać też wyraźnie, 
że tam, gdzie rozbudowane są sieci gazowe, udział 
pomp ciepła wyraźnie spada poniżej średniej 
ogólnopolskiej wynoszącej 9% (województwa: 
podkarpackie, mazowieckie, małopolskie, śląskie, 
lubelskie).
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2.2.3. Program „Czyste Powietrze” we wszyst-
kich budynkach jednorodzinnych
W przypadku zestawienia wniosków do wszyst-
kich budynków (zarówno nowych, jak i istnieją-
cych), około 61% urządzeń grzewczych wskazanych 
we wnioskach złożonych w ramach programu „Czy-
ste Powietrze” stanowią urządzenia korzystające 
z paliw kopalnych (rys. 11), czyli głównie kotły gazo-
we (45%) oraz kotły na węgiel (16%). Około 37% zło-
żonych wniosków o dofinansowanie dotyczy kotłów 
na drewno (21%) i pomp ciepła (16%).
Dane dotyczące konkretnej liczby złożonych wniosków 
o dofinansowanie poszczególnych technologii (rys. 11) 
świadczą o istotnie dużym wpływie programu „Czy-
ste Powietrze” na wzrost sprzedaży wybranych grup 
urządzeń grzewczych w 2019 roku, szczególnie w przy-

padku pomp ciepła i kotłów na biomasę. W przypad-
ku pomp ciepła typu powietrze/woda podana liczba 
wniosków to około 50% szacowanej liczby sprzeda-
nych urządzeń w 2019 roku w Polsce, a w przypadku 
gruntowych pomp ciepła (typu solanka/woda) – blisko 
50%. Jeżeli chodzi o kotły na biomasę, to liczba wnio-
sków odnoszących się do tej technologii stanowi około 
20% szacowanej łącznej liczby sprzedanych kotłów 
na biomasę w 2019 roku. W przypadku kondensacyj-
nych kotłów gazowych jest to około 10% szacowanej 
sprzedaży tych urządzeń w 2019 roku.
Na rys. 12 przedstawiono procentowy udział wnio-
sków o dofinansowanie pomp ciepła we wszystkich 
budynkach jednorodzinnych (nowych i istniejących), 
z podziałem na poszczególne Wojewódzkie Fundu-
sze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  ■

Rys. 11. Udział i liczba wniosków o dofinansowanie do źródeł ciepła we wszyst-
kich budynkach (istniejących i nowych) w programie „Czyste Powietrze” (stan 
z 13.03.2020 r.)

Rys. 12. Rozkład wniosków o dofinansowanie pomp ciepła we wszystkich budynkach 
w programie „Czyste Powietrze” z uwzględnieniem podziału na miasta wojewódzkie 
(WFOŚiGW) w Polsce (dane z 13 marca 2020 r.)
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3.1. Wstęp

W kontekście nowej wersji programu priorytetowe-
go „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz założeń 
realizacji znacznego udziału ciepła z OZE w gospo-
darstwach domowych do 2030 roku (ponad 30%), 
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Cie-
pła przygotowała scenariusze elektryfikacji ogrzewa-
nia w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 
roku. Są to dwa możliwe scenariusze rozwoju rynku 
pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w Pol-
sce do 2030 roku, które prezentują wariant:

bazowy (scenariusz A) – rozdział 3.3,⚫⚫
optymistyczny (scenariusz B) – rozdział 3.4.⚫⚫

3 Prognozy rozwoju rynku 
pomp ciepła w budynkach 
jednorodzinnych w Polsce 
do roku 2030

Tabela 7. Zakumulowana liczba pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych 
w Polsce w 2019 r.

Typy pomp ciepła
Zakumulowana liczba 
pomp ciepła w 2019 r. 

(tys. sztuk)
solanka/woda 62

woda/woda 3

powietrze/woda 58

powietrze/woda tylko do c.w.u. 82

bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda 5

powietrze/powietrze (jednostki zewnętrzne) 103

Łącznie 312

Łącznie do centralnego ogrzewania budynków 128

Tabela 8. Roczna produkcja ciepła z OZE wytwarza-
nego przez pompy ciepła zainstalowane w domach 
jednorodzinnych w Polsce w 2019 roku oraz ich szczy-
towa moc elektryczna i grzewcza

Roczna produkcja 
ciepła z OZE 9,28 PJ/rok

Szczytowa moc elek-
tryczna 0,65 GW

Szczytowa moc 
grzewcza 1,86 GW

3.2. Zasób pomp ciepła w budynkach 
jednorodzinnych w 2019 roku

Według analiz PORT PC, w budynkach jednorodzin-
nych w Polsce znajduje się ponad 210 tys. pomp 
ciepła, z czego 128 tys. to pompy ciepła służące 
do ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania cie-
płej wody użytkowej (tabela 7). Uwzględniając uży-
wane najczęściej jako dodatkowe źródło ogrzewania 
pompy ciepła typu powietrze/powietrze, zasób tych 
urządzeń w Polsce w 2019 roku wynosi około 312 tys. 
Dane te uwzględnione są w obydwu scenariuszach 
rozwoju rynku: bazowym A i optymistycznym B. 
W tabeli 8 zestawiono roczną produkcję ciepła z OZE, 
szczytową moc elektryczną i szczytową moc grzew-
czą pomp ciepła będących w zasobie budynków 
jednorodzinnych w Polsce w 2019 roku.

3.3. Scenariusz bazowy rozwoju 
rynku pomp ciepła do 2030 roku 
(scenariusz A)

Scenariusz bazowy A uwzględnia:
scenariusz cząstkowy dla modernizowanych ⚫⚫
budynków jednorodzinnych (scenariusz A1);
scenariusz cząstkowy dla nowych budynków jed-⚫⚫
norodzinnych (scenariusz A2);
stan obecny (zasób pomp ciepła) w 2019 roku (roz-⚫⚫
dział 3.2).

Scenariusz bazowy A zakłada podjęcie następujących 
działań stymulujących rozwój rynku w Polsce:

wsparcie finansowe pomp ciepła na aktualnym ⚫⚫
poziomie;
wprowadzenie dedykowanych taryf elektrycznych ⚫⚫
dla pomp ciepła (szersze zastosowanie taryfy G13 
u polskich dystrybutorów sieci energetycznej lub 
wprowadzenie taryfy w systemie 20 godzin taniej 
energii, 4 godziny droższej);
podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych skie-⚫⚫
rowanych do potencjalnych klientów, administra-
cji publicznej, projektantów, instalatorów i innych 
branżystów.
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W wariancie bazowym A założono, że w 2030 roku 
łączna liczba (zakumulowana) pomp ciepła zain-
stalowanych w domach jednorodzinnych w Polsce 
wynosić będzie około 1,09 mln, z czego w instala-
cji centralnego ogrzewania będzie pracować około 
641 tys. pomp ciepła (bez pomp ciepła typu powie-
trze/powietrze).

Więcej informacji o wariancie bazowym znajduje się 
w rozdziale 3.3.3.

3.3.1. Scenariusz bazowy w modernizowanych 
budynkach jednorodzinnych w latach 2020-
2030 (scenariusz cząstkowy A1)
W tabeli 10 zestawiono prognozę roczną produkcji 
ciepła z OZE, szczytową moc elektryczną i szczytową 
moc grzewczą pomp ciepła w modernizowanych 
budynkach jednorodzinnych od 2020 do 2030 roku 
– stan na 2030 rok.

W wariancie bazowym (A1) w modernizowanych 
budynkach jednorodzinnych łączna wartość 
energii z OZE produkowanej przez pompy cie-
pła w Polsce w 2030 roku wynosić będzie około 
9,62 PJ/rok.

Maksymalna moc elektryczna tych pomp ciepła 
to 0,89 GW, a ich maksymalna moc grzewcza 2,31 GW. 
Roczne zużycie energii elektrycznej przez pompy 
ciepła w 2030 roku wynosić będzie 1629 GWh.

Tabela 9. Prognozowana zakumulowana liczba pomp ciepła w modernizowanych budynkach jednorodzin-
nych w Polsce w 2030 r. – scenariusz cząstkowy A1

Typy pomp ciepła Zakumulowana (za lata 2020-2030) liczba 
pomp ciepła w 2030 r. (tys. sztuk)

solanka/woda 30

woda/woda 1

powietrze/woda 175

powietrze/woda tylko do c.w.u. 96

bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda 1

powietrze/powietrze (jednostki zewnętrzne) 99

Łącznie pomp ciepła 402

Łącznie pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej 207

Tabela 10. Prognozowana roczna produkcja ciepła 
z OZE wytwarzanego przez pompy ciepła zainstalo-
wane w modernizowanych domach jednorodzinnych 
w Polsce w 2030 roku oraz ich szczytowa moc elek-
tryczna i grzewcza – scenariusz cząstkowy A1

Roczna produkcja ciepła 
z OZE 9,62 PJ/rok

Szczytowa moc elektryczna 0,89 GW

Szczytowa moc grzewcza 2,31 GW

Rys. 13. Prognoza PORT PC dotycząca zasobu rynku pomp ciepła do centralnego 
ogrzewania wodnego we wszystkich budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 r. 
(liczba sztuk) – wariant bazowy A

Rys. 14. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku pomp ciepła w modernizowa-
nych budynkach jednorodzinnych w Polsce od 2020 do 2030 r. (liczba sztuk) – scena-
riusz cząstkowy A1

3.3.2. Scenariusz bazowy w nowych budyn-
kach jednorodzinnych 2020-2030 (scenariusz 
cząstkowy A2)
W tabeli 12 zestawiono prognozowaną roczną pro-
dukcję ciepła z OZE, szczytową moc elektryczną 
i szczytową moc grzewczą oraz średni udział pomp 
ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych 
od 2020 do 2030 roku – stan na 2030 rok.
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W wariancie bazowym (A2) łączna wartość energii 
z OZE produkowanej przez pompy ciepła zainsta-
lowane w nowych budynkach jednorodzinnych 
w Polsce wynosić będzie w 2030 roku około 10,93 
PJ/rok.

Jednocześnie maksymalna moc elektryczna tych 
pomp ciepła wynosić będzie 1,04 GW, a ich mak-
symalna moc grzewcza 2,68 GW. Roczne zużycie 
energii elektrycznej przez pompy ciepła w 2030 roku 
wynosić będzie 1865 GWh.

Tabela 11. Prognozowana zakumulowana liczba pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych w Polsce 
w 2030 r. – scenariusz cząstkowy A2

Typy pomp ciepła Zakumulowana (za lata 2020-2030) liczba 
pomp ciepła w 2030 r. (tys. sztuk)

solanka/woda 39

woda/woda 1

powietrze/woda 264

powietrze/woda tylko do c.w.u. 36

bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda 4

powietrze/powietrze (jednostki zewnętrzne) 40

Łącznie pomp ciepła 308

Łącznie do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 348

Tabela 12. Prognozowana roczna produkcja ciepła 
z OZE wytwarzanego przez pompy ciepła zainstalo-
wane w nowych domach jednorodzinnych w Polsce 
w 2030 roku oraz ich szczytowa moc elektryczna 
i grzewcza – scenariusz cząstkowy A2

Roczna produkcja ciepła 
z OZE 10,93 PJ/rok

Szczytowa moc 
elektryczna 1,04 GW

Szczytowa moc grzewcza 2,68 GW

Średni udział PC 
w nowych budynkach 

2020-2030
41% %

Rys. 15. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku pomp ciepła w nowych budyn-
kach jednorodzinnych w Polsce od 2020 do 2030 r. (liczba sztuk) – scenariusz cząst-
kowy A2

Rys. 16. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku pomp ciepła we wszystkich 
budynkach jednorodzinnych w Polsce od 2020 do 2030 r. (liczba sztuk) – scenariusz 
zbiorczy (wariant bazowy A)

Scenariusz bazowy A2 zakłada, że w 2030 roku średni 
udział pomp ciepła w nowych budynkach powsta-
łych w latach 2020-2030 będzie wynosił 41%.

3.3.3. Scenariusz bazowy we wszystkich bu-
dynkach jednorodzinnych do 2030 roku (sce-
nariusz zbiorczy A)
W tabeli 14 zestawiono prognozowaną roczną pro-
dukcję ciepła z OZE, szczytową moc elektryczną 
i szczytową moc grzewczą oraz średni udział pomp 
ciepła we wszystkich budynkach jednorodzinnych 
w Polsce od 2020 do 2030 roku – stan na 2030 rok.

W wariancie bazowym (A) łączna wartość energii 
z OZE produkowanej przez pompy ciepła zainsta-
lowane we wszystkich budynkach jednorodzin-
nych w Polsce w 2030 roku wynosić będzie około 
29,83 PJ/rok.

Jednocześnie maksymalna moc elektryczna tych pomp 
ciepła to 2,57 GW, a ich maksymalna moc grzewcza 6,85 
GW. Roczne zużycie energii elektrycznej przez pompy 
ciepła w 2030 roku wynosić będzie 4820 GWh.

Scenariusz bazowy A zakłada, że w 2030 roku średni 
udział pomp ciepła we wszystkich budynkach jedno-
rodzinnych w Polsce będzie wynosił 10%.
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3.4. Scenariusz optymistyczny 
(scenariusz B)

Scenariusz optymistyczny B uwzględnia:
scenariusz cząstkowy dla modernizowanych ⚫⚫
budynków jednorodzinnych (scenariusz B1);
scenariusz cząstkowy dla nowych budynków jed-⚫⚫
norodzinnych (scenariusz B2);
stan obecny (zasób pomp ciepła) w 2019 r. (roz-⚫⚫
dział 3.2).

Scenariusz B zakłada podjęcie następujących działań 
stymulujących rozwój pomp ciepła w Polsce:

realizację polityki dekarbonizacji UE w zakresie ⚫⚫
urządzeń grzewczych w budynkach nowych i ist-
niejących;
podjęcie działań zmierzających do objęcia pomp ⚫⚫
ciepła wsparciem finansowym w przypadku 
nowych budynków jednorodzinnych (np. ulga 
podatkowa w nowych budynkach, współpraca 
z bankami, zmiany w prawie budowlanym);
wprowadzenie dedykowanych taryf dla pomp cie-⚫⚫
pła (np. w systemie 20 godz. taniej energii, 4 godz. 
droższej lub szersze zastosowanie taryfy G13);
podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych ⚫⚫
skierowanych do potencjalnych klientów, admi-
nistracji publicznej, projektantów, instalatorów, 
branżystów.

Tabela 14. Prognozowana roczna produkcja ciepła 
z OZE wytwarzanego przez pompy ciepła zainstalo-
wane we wszystkich domach jednorodzinnych w Pol-
sce w 2030 roku oraz ich szczytowa moc elektryczna 
i grzewcza – scenariusz zbiorczy (wariant bazowy A)

Roczna produkcja ciepła 
z OZE 29,83 PJ/rok

Szczytowa moc
elektryczna 2,57 GW

Szczytowa moc
grzewcza 6,85 GW

Średni udział PC 
w budynkach

2020-2030
10,0 %

Rys. 18. Prognoza PORT PC dotycząca zasobu pomp ciepła do centralnego ogrzewania 
we wszystkich budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 r. (liczba sztuk) – wariant 
optymistyczny B

Rys. 17. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku pomp ciepła we wszystkich 
budynkach jednorodzinnych w Polsce od 2020 do 2030 r. (liczba sztuk) z uwzględnie-
niem poszczególnych typów urządzeń – scenariusz zbiorczy (wariant bazowy A)

Tabela 13. Prognozowana zakumulowana liczba pomp ciepła we wszystkich budynkach jednorodzinnych 
w Polsce w 2030 r. – scenariusz zbiorczy (wariant bazowy A)

Typy pomp ciepła Zakumulowana (za lata 2020-2030) liczba 
pomp ciepła w 2030 r. (tys. sztuk)

solanka/woda 132

woda/woda 4

powietrze/woda 495

powietrze/woda tylko do c.w.u. 213

bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda 11

powietrze/powietrze (jednostki zewnętrzne) 243

Łącznie pomp ciepła 1098

Łącznie do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 642

W wariancie optymistycznym B łączna liczba 
(zakumulowana) pracujących w Polsce pomp cie-
pła w 2030 roku w budynkach jednorodzinnych 
wynosić będzie około 2,08 mln sztuk, z czego licz-
ba pomp ciepła przeznaczonych do pracy w insta-
lacji centralnego ogrzewania to około 1,47 mln 
sztuk (rys. 18).

Więcej informacji o scenariuszu optymistycznym 
znajduje się w rozdziale 3.4.3.
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3.4.1. Scenariusz optymistyczny w modernizo-
wanych budynkach jednorodzinnych w latach 
2020-2030 (scenariusz cząstkowy B1)
W tabeli 16 zestawiono prognozowaną roczną pro-
dukcję ciepła z OZE, szczytową moc elektryczną 
i szczytową moc grzewczą pomp ciepła w moder-
nizowanych budynkach jednorodzinnych w Polsce 
od 2020 do 2030 roku – stan na 2030 rok.

Tabela 15. Prognozowana zakumulowana liczba pomp ciepła w modernizowanych budynkach jednorodzin-
nych w Polsce w 2030 r. – scenariusz cząstkowy B1

Typy pomp ciepła Zakumulowana (za lata 2020-2030) liczba 
pomp ciepła w 2030 r. (tys. sztuk)

solanka/woda 107

woda/woda 1

powietrze/woda 737

powietrze/woda tylko do c.w.u. 121

bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda 1

powietrze/powietrze 
(jednostki zewnętrzne) 186

Łącznie 1153

Łącznie do centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej 846

Tabela 16. Roczna produkcja ciepła z OZE wytwarza-
nego przez pompy ciepła zainstalowane w moderni-
zowanych domach jednorodzinnych w Polsce w 2030 
roku oraz ich szczytowa moc elektryczna i grzewcza 
– scenariusz cząstkowy B1

Roczna produkcja ciepła 
z OZE 32,71 PJ/rok

Szczytowa moc 
elektryczna 3,06 GW

Szczytowa moc grzewcza 7,96 GW

Rys. 19. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku pomp ciepła w modernizowa-
nych budynkach jednorodzinnych w Polsce od 2020 do 2030 r. (liczba sztuk) – scena-
riusz cząstkowy B1

Rys. 20. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku pomp ciepła w nowych 
budynkach jednorodzinnych w Polsce od 2020 do 2030 r. (liczba sztuk) – scenariusz 
cząstkowy B2

W wariancie optymistycznym (B1) łączna wartość 
energii z OZE produkowanej przez pompy ciepła 
w modernizowanych budynkach jednorodzin-
nych w Polsce w 2030 roku wynosić będzie około 
32,71 PJ/rok.

Jednocześnie maksymalna moc elektryczna tych 
pomp ciepła wynosić będzie 3,06 GW, a ich mak-
symalna moc grzewcza 7,96 GW. Roczne zużycie 
energii elektrycznej przez pompy ciepła w 2030 roku 
wynosić będzie 5548 GWh.

3.4.2. Scenariusz optymistyczny w nowych bu-
dynkach jednorodzinnych w latach 2020-2030 
(scenariusz cząstkowy B2)
W tabeli 18 zestawiono prognozowaną roczną pro-
dukcję ciepła z OZE, szczytową moc elektryczną 
i szczytową moc grzewczą oraz średni udział pomp 
ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych 
od 2020 do 2030 roku – stan na 2030 r.

W wariancie optymistycznym (B2) łączna wartość 
energii z OZE produkowanej przez pompy ciepła 
w nowych budynkach jednorodzinnych w Polsce 
w 2030 roku wynosić będzie około 18,37 PJ/rok.

Jednocześnie maksymalna moc elektryczna tych 
pomp ciepła to 1,67 GW, a maksymalna moc grzew-
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Tabela 17. Prognozowana zakumulowana liczba pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych w Polsce 
w 2030 r. – scenariusz cząstkowy B2

Typy pomp ciepła Zakumulowana (za lata 2020-2030) liczba 
pomp ciepła w 2030 r. (tys. szt.)

solanka/woda 87

woda/woda 1

powietrze/woda 405

powietrze/woda tylko do c.w.u. 45

bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda 5

powietrze/powietrze (jednostki zewnętrzne) 82

Łącznie 625

Łącznie do centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej 498

Tabela 18. Roczna produkcja ciepła z OZE wytwarza-
nego przez pompy ciepła zainstalowane w nowych 
domach jednorodzinnych w Polsce w 2030 roku oraz 
ich szczytowa moc elektryczna i grzewcza – scena-
riusz cząstkowy B2

Roczna produkcja ciepła 
z OZE 18,37 PJ/rok

Szczytowa moc elektryczna 1,67 GW

Szczytowa moc grzewcza 4,40 GW

Średni udział PC 
w nowych budynkach 2020-

2030
68% %

Tabela 19. Prognozowana zakumulowana liczba pomp ciepła we wszystkich budynkach jednorodzinnych 
w Polsce w 2030 r. – scenariusz zbiorczy (wariant optymistyczny B)

Typy pomp ciepła Zakumulowana (za lata 2020-2030) liczba 
pomp ciepła w 2030 r. (tys. sztuk)

solanka/woda 256

woda/woda 3

powietrze/woda 1199

powietrze/woda tylko do c.w.u. 248

bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda 11

powietrze/powietrze (jednostki zewnętrzne) 371

Łącznie 2088

Łącznie do centralnego ogrzewania lub centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 1469

Rys. 21. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku pomp ciepła we wszystkich 
budynkach jednorodzinnych w Polsce od 2020 do 2030 r. (liczba sztuk) – scenariusz 
zbiorczy (wariant optymistyczny B)

cza 4,40 GW. Roczne zużycie energii elektrycznej 
przez pompy ciepła w 2030 roku wynosić będzie 
1865 GWh.
Scenariusz zakłada, że w 2030 roku średni udział 
pomp ciepła w nowych budynkach powstałych 
w latach 2020-2030 będzie wynosił 68%.

3.4.3. Scenariusz optymistyczny we wszystkich 
budynkach jednorodzinnych do 2030 roku 
(scenariusz zbiorczy B)
W tabeli 20 zestawiono prognozowaną roczną pro-
dukcję ciepła z OZE, szczytową moc elektryczną 

i szczytową moc grzewczą oraz średni udział pomp 
ciepła w budynkach jednorodzinnych do 2030 roku 
– prognoza na 2030 rok.

W wariancie optymistycznym (B) łączna wartość 
energii z OZE produkowanej przez pompy cie-
pła we wszystkich budynkach jednorodzinnych 
w Polsce w 2030 roku wynosić będzie około 
60,36 PJ/rok.
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Jednocześnie maksymalna moc elektryczna tych pomp 
ciepła to 5,38 GW, a ich maksymalna moc grzewcza 
14,22 GW. Roczne zużycie energii elektrycznej przez 
pompy ciepła w 2030 roku wynosić będzie 10338 GWh. 
Scenariusz optymistyczny B zakłada, że w 2030 roku 
średni udział pomp ciepła we wszystkich budynkach 
jednorodzinnych w Polsce będzie wynosił 22,8%.

3.5. Porównanie produkcji energii 
z odnawialnych źródeł w scenariuszu 
bazowym A i optymistycznym B

W prognozowanym wariancie bazowym (A) łączna 
wartość energii z OZE produkowanej przez pompy 
ciepła zainstalowane we wszystkich budynkach jed-
norodzinnych w Polsce w 2030 roku wynosić będzie 
około 29,8 PJ/rok. Natomiast w prognozowanym 
wariancie optymistycznym (B) ilość tej energii można 
oszacować na około 60,4 PJ/rok (rys. 23).

3.6. Rekomendacje dla decydentów 
dotyczące scenariuszy rynku 
pomp ciepła

Dedykowane taryfy elektryczne i uruchomienie 
projektu agregacji usługi DSR. Niezwykle sku-

Tabela 20. Prognozowana roczna produkcja ciepła 
z OZE wytwarzanego przez pompy ciepła zainstalowa-
ne we wszystkich domach jednorodzinnych w Polsce 
w 2030 roku oraz ich szczytowa moc elektryczna i grzew-
cza – scenariusz zbiorczy (wariant optymistyczny B)

Roczna produkcja ciepła 
z OZE 60,36 PJ/rok

Przyrost rocznej produk-
cja ciepła z OZE do 2019 r 51,08 PJ/rok

Szczytowa moc elek-
tryczna 5,38 GW

Szczytowa moc
grzewcza 14,22 GW

Średni udział PC w bu-
dynkach 2020-2030 22,8 %

Rys. 22. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku pomp ciepła we wszystkich 
budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 r. (liczba sztuk) – z uwzględnieniem 
poszczególnych typów urządzeń – scenariusz zbiorczy (wariant optymistyczny B)

tecznym rozwiązaniem wspierającym rozwój rynku 
pomp ciepła byłoby wprowadzenie dedykowanych 
pompom ciepła taryf elektrycznych w Polsce. Nie-
stety, wprowadzona w 2018 roku tzw. taryfa anty-
smogowa G12as nie osiągnęła zakładanych celów. 
Według zebranych informacji skorzystało z niej około 
1000 gospodarstw domowych w Polsce.
Przykładem skutecznej antysmogowej taryfy jest 
taryfa trzyprzedziałowa G13 stosowana przez 
firmę Tauron. Dodatkowe wsparcie dla stosowania 
pomp ciepła, dzięki wprowadzeniu taryf trzystrefo-
wych typu G13, umożliwiłoby zrealizowanie opty-
mistycznego wariantu rozwoju rynku pomp ciepła 
w Polsce (wariant B) i osiągnięcie poziomu 2,08 mln 
urządzeń w zasobie w 2030 roku. Przyczyniłoby się 
również do znacznego rozwoju produkcji pomp cie-
pła w Polsce. Dodatkowo rekomendujemy urucho-
mienie projektu agregacji usługi DSR, który umożliwi 
uzyskanie korzyści przez użytkowników pomp ciepła 
z tytułu zmniejszania obciążenia sieci energetycznej 
mocą na żądanie operatora.

Jak najszybsze włączenie banków we wdrażanie 
programu „Czyste Powietrze”. Umożliwi to kredy-
towanie inwestycji poprzez firmy instalacyjne lub 
bezpośrednio końcowym beneficjentom. Według 
analiz przeprowadzonych przez PORT PC, zasto-
sowanie pomp ciepła w budynkach jednorodzin-
nych i wielorodzinnych zapewnia najniższe łączne 
koszty roczne (suma kosztów paliwa, serwisowych 
i inwestycyjnych). Jednak główną barierą są wysokie 
koszty inwestycji w instalację z pompą ciepła. Firmy 
instalacyjne są w dużym stopniu gotowe na podjęcie 
współpracy z bankami (podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku instalacji fotowoltaicznych), w momen-
cie kiedy pojawią się dedykowane produkty i uru-
chomiona zostanie możliwość składania wniosków 
o dotację w bankach.

Wdrożenie profesjonalnej listy urządzeń dofi-
nansowywanych z programu „Czyste Powietrze”. 
Mocno wspieramy ten postulat, ponieważ wprowa-
dzenie tej listy będzie miało duży wpływ na uporząd-
kowanie rynku urządzeń grzewczych, w tym również 
pomp ciepła.

Ulga podatkowa na rozwiązania OZE w nowych 
budynkach. PORT PC proponuje rozważenie wpro-
wadzenia od 2021 roku ulgi podatkowej dla podat-
ników wznoszących nowe budynki jednorodzin-
ne – podobnej jak ulga termomodernizacyjna, ale 
z modyfikacją zakresu materiałów i usług (poni-
żej) oraz ograniczeniem czasu obowiązywania ulgi 
do 3 lat. Warunkiem przyznania tej ulgi mogłoby być 
zamontowanie pompy ciepła do ogrzewania (lub 
ogrzewania i ciepłej wody) oraz instalacji fotowolta-
icznej o mocy minimum 5 kWp. Proponowany okres 
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obowiązywania ulgi podatkowej to trzy lata: 2021, 
2022 i 2023 r.
W tym kontekście warto wspomnieć, że od stycznia 
2021 roku każdy nowy budynek jednorodzinny musi 
spełniać WT 2021 zarówno pod względem izolacyj-
ności przegród (wsp. przenikania U), jak i zużycia 
energii pierwotnej (wsp. EP<70 kWh/(m2 · rok)).

Rekomendacje związane z otoczeniem praw-
nym. Zdaniem autorów konieczne jest wprowa-
dzenie dodatkowych zmian w prawie budowlanym 
i w innych obszarach prawa.

Jednym z działań promujących elektryfikację sys-⚫⚫
temów ogrzewania w Polsce mogłoby być zmniej-
szenie współczynnika nakładu energii pierwotnej 
dla energii elektrycznej pobranej z polskiej sieci 
elektrycznej z wartości wi = 3,0 do wartości wi = 
2,5. To działanie zapewniłoby skutecznie promo-
wanie pomp ciepła oraz układów hybrydowych, 
jak np. kotły na biomasę z powietrznymi pompa-
mi ciepła. Pozwoliłoby również na ujednolicenie 
analiz w zakresie certyfikatów i audytów energe-
tycznych, zarówno w zakresie nowych, jak i istnie-
jących budynków mieszkalnych.
Wprowadzenie obowiązku stosowania niskotem-⚫⚫
peraturowych instalacji w nowych budynkach. 
Zdaniem autorów konieczne jest zalecenie pro-
jektowania instalacji niskotemperaturowych 
z temperaturą projektową zasilania nie wyższą 
niż 55°C (dotyczy instalacji centralnego ogrze-
wania w nowych budynkach). Takie rozwiązanie 
zapewniłoby lepszą efektywność nowoczesnych 
urządzeń grzewczych, np. gazowych kotłów kon-
densacyjnych, i pozwoliłoby na gotowość nowych 
budynków do zastosowania w przyszłości pomp 
ciepła.
Wprowadzenie obowiązku równoważenia hydrau-⚫⚫
licznego instalacji grzewczych i c.w.u. oraz instalacji 
chłodzących. Optymalizacja pracy (tzw. wyrówno-
ważenie) instalacji grzewczych zmniejsza zużycie 
ciepła o około 10%, a zarazem w podobnym stop-
niu zmniejsza emisję zanieczyszczeń powietrza. 
Wprowadzenie obowiązku równoważenia hydrau-
licznego przez firmy instalacyjne (z poświadczeniem 
pisemnym) zostało wprowadzone w Niemczech 
kilka lat temu przy każdym programie termomo-
dernizacji. W przygotowaniu są pierwsze polskie 
branżowe wytyczne równoważenia hydraulicznego 
pokazujące wymaganą metodykę pracy, opierające 
się o najlepsze europejskie standardy. Planowane 
jest również wprowadzenie przez branżę grzewczą 
certyfikacji instalatorów w zakresie optymalizacji 
pracy instalacji grzewczych.
Wprowadzenie wskaźnika SRI do polskiego prawa ⚫⚫
budowlanego byłoby istotną zmianą w systemie 
certyfikacji budynków, która mogłaby skutecznie 
promować stosowanie bezemisyjnych rozwiązań 

Rys. 23. Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju produkcji energii z OZE wytwarzanej 
przez pompy ciepła zainstalowane we wszystkich budynkach jednorodzinnych w Pol-
sce od 2020 do 2030 r. – wariant bazowy A i wariant optymistyczny B

– instalacji obejmujących pompy ciepła i foto-
woltaikę w nowych budynkach jednorodzinnych 
i wielorodzinnych.
Rozwiązaniem, które skutecznie promowałoby ⚫⚫
takie w pełni nieemisyjne technologie byłoby jed-
nocześnie wydłużenie czasu działania tzw. syste-
mu upustu (w rozliczeniach energii elektrycznej 
produkowanej przez mikroinstalacje prosumenc-
kie) wynikającego z ustawy OZE: z zaplanowanego 
2035 roku do 2040 roku. Zagwarantuje to trwałość 
rozwiązania i zwiększy opłacalność inwestycji. Sys-
tem upustu pozwala na odzyskanie 70-80% ener-
gii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wpro-
wadzonej do sieci elektrycznej. Jest to realizowane 
w okresie rocznym.

Przeprowadzanie programu monitoringowego 
instalacji urządzeń niskoemisyjnych w rzeczy-
wistych warunkach pracy w budynkach jedno-
rodzinnych. Program monitoringowy polegający 
na badaniach polowych w rzeczywistych warunkach 
działania umożliwia dogłębne poznanie zarówno 
samych urządzeń grzewczych (np. efektywności ich 
działania), szeroko pojętego rynku (oprócz pomiarów 
wielkości fizycznych monitorowany jest proces samej 
instalacji oraz późniejszego działania urządzeń), jak 
i warunków brzegowych, w których działają badane 
urządzenia (charakterystyka budynku, zachowania 
mieszkańców itp.). Lista korzyści płynących z szeroko 
zakrojonych badań polowych jest długa, a benefi-
cjentami są przedstawiciele różnych grup: branży 
producentów i dystrybutorów pomp ciepła, organów 
decyzyjnych, przedstawicieli polityki, indywidualnych 
obywateli, jednostki naukowe i badawcze. Przykłady 
europejskich programów badań polowych można 
znaleźć w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej 
o pompach ciepła w nowoczesnych i termomo-
dernizowanych budynkach w oparciu o naj-
lepsze praktyki rynkowe. Zdaniem PORT PC jest 
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to konieczne, aby polski rynek pomp ciepła mógł 
się harmonijnie rozwijać. Nasze doświadczenia 
i analizy wskazują bowiem na stosunkowo niewiel-
ką w porównaniu do innych technologii grzew-
czych znajomość tej technologii wśród Polaków. 
Zorganizowanie kampanii informacyjnej ułatwiłoby 
wcześniejsze przeprowadzenie badań efektywności 
instalacji z nowo zamontowanymi pompami ciepła, 
podobnie jak realizuje to instytut Fraunhofer ISE 
w przykładowym programie „Monitor PC”.

Zwiększenie intensywności współpracy zarówno 
jednostek naukowych, jak i zakładów przemy-
słowych na poziomie międzynarodowym. W spo-
sób znaczący zwiększa to szanse na bieżące śledze-
nie aktualnych trendów oraz umożliwia korzystanie 

ze sprawdzonych rozwiązańz innych krajów. W obsza-
rze pomp ciepła rekomendujemy przystąpienie Polski 
do grupy roboczej „IEA Technology Collaboration Pro-
gramme on Heat Pumping Technologies, (HPT TCP)”. 
Pełne członkostwo umożliwia branie udziału w tzw. 
Annex-ach, będących grupami roboczymi z wybra-
nych krajów (najczęściej 3 do 10) z zakresu specyficz-
nych zagadnień dotyczących technologii pomp ciepła.

Powołanie specjalnej grupy roboczej przy Mini-
sterstwie Klimatu. Rekomendujemy, aby została 
powołana specjalna grupa robocza, która przeana-
lizuje potencjał OZE i efektywności energetycznej 
zawarty w pompach ciepła w kontekście celów OZE 
i efektywności energetycznej 2030 w cieple (białych 
certyfikatów) w gospodarstwach domowych.  ■
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4.1. Wstęp

Pompy ciepła pobierają z otoczenia około trzy czwar-
te energii, natomiast około jedną czwartą stanowi 
wykorzystana do pracy urządzenia energia elektrycz-
na. Z tego względu ważne jest takie dobranie taryfy 
elektrycznej na energię elektryczną, żeby zminima-
lizować tę pozycję kosztu eksploatacyjnego. Tym 
bardziej, że przeciętne koszty energii elektrycznej 
w Polsce wzrosły na przestrzeni ostatnich 12 miesię-
cy o 4-13% w ujęciu nominalnym.
Zrozumienie sposobu kształtowania taryf jest też 
ważne przy wyborze konkretnego rozwiązania tech-
nicznego. Jak to jest zobrazowane na rys. 24, koszt 
kilowatogodziny energii elektrycznej pobieranej 
w nocy, ale też w strefach niskich opłat zmiennych 
w taryfach wielostrefowych, jest znacznie niższy 
od kosztu kilowatogodziny w taryfie płaskiej czy 
też w strefach wysokich opłat zmiennych taryf wie-
lostrefowych. Dlatego warto rozważyć rozwiązanie 
techniczne umożliwiające sterowanie pracą pompy 
ciepła oraz akumulowanie energii cieplnej, która jest 
następnie wykorzystywana w tych godzinach, w któ-
rych energia elektryczna jest relatywnie droga.
Na końcu tego rozdziału podzielimy się naszymi 
obserwacjami dotyczącymi kształtu taryf wielostre-
fowych i sformułujemy rekomendacje w tym zakre-
sie. Dystrybutorzy energii elektrycznej w ramach już 
stosowanych rozwiązań mogą nieznacznie zmienić 
zasady naliczania opłat, co będzie korzystne zarów-
no dla gospodarstw domowych eksploatujących 
pompy ciepła, jak też dla sektora energetyki. Innym 
rozwiązaniem, które może obniżyć koszty energii 
ponoszone przez użytkowników pomp ciepła, jest 
świadczenie usługi redukcji mocy na potrzeby krajo-
wego systemu energetycznego.

4.2. Analiza aktualnie dostępnych 
taryf elektrycznych w Polsce

4.2.1. Założenia ogólne
Poniżej zarysowujemy zakres i ogólne założenia 
przyjęte do analizy.

Przedmiotem analizy są taryfy dystrybucyjne ⚫⚫
i obrotowe przedsiębiorstw należących do pię-
ciu wiodących koncernów działających na terenie 

naszego kraju, obejmujących swoją działalnością 
ponad 99% klientów: Enea S.A., Energa S.A., inno-
gy Polska S.A., PGE S.A., Tauron S.A.
Taryfy dla gospodarstw domowych (sygnowa-⚫⚫
ne literą G) są w Polsce regulowane. Zwykle raz 
do roku zatwierdza je Urząd Regulacji Energetyki. 
Przy czym URE osobno zatwierdza taryfę dystrybu-
cyjną, osobno taryfę obrotową.
W analizie zakładamy, że gospodarstwo domowe ⚫⚫
posiada umowę kompleksową na zakup energii 
elektrycznej, co oznacza, że czynną energię elek-
tryczną kupuje w tym samym koncernie, do które-
go sieci dystrybucyjnej jest podłączone.
Taryfy dystrybucyjne są oznaczane symbolami ⚫⚫
literowo-numerycznymi. Pierwsza cyfra oznacza 
rodzaj przyłącza ze względu na moc umowną. 
Jeżeli pierwsza cyfra jest jedynką, to przyłącze 
ma moc mniejszą lub równą 40 kW. Druga cyfra 
oznacza liczbę stref opłat zmiennych, a na końcu 
jest czasami dodawana litera, która odzwierciedla 
szczególne cechy taryfy.
Taryfa G11 jest to tzw. taryfa płaska – nie-⚫⚫
zależnie od godziny i dnia poboru energii, 
stawka zmienna w tej taryfie jest taka sama. 
Taryfa G12w jest taryfą dwustrefową, w nocy 
i dwóch godzinach w trakcie dnia roboczego 
oraz w dni wolne od pracy jest naliczana niska 
stawka zmienna, w pozostałe godziny – wyso-
ka. Taryfa G12as jest tzw. taryfą antysmogową, 
tzn. z bardzo niskimi stawkami opłat zmien-
nych w nocy dla zużycia energii wynikającego 
z zastosowania ogrzewania zasilanego energią 
elektryczną.
W analizie koncentrujemy się na taryfach obecnie ⚫⚫
stosowanych przez koncerny energetyczne, tzn. 
w marcu 2020 roku (łącznie obrotowych i dystry-
bucyjnych), natomiast w jednej sekcji analizuje-
my zmianę kosztów taryfowych na przestrzeni 
ostatnich 12 miesięcy i wtedy porównujemy taryfy 
z marca 2020 roku do taryf z marca 2019 roku.
Ze względu na to, że analiza dotyczy właścicieli ⚫⚫
domów jednorodzinnych, to rozpatrujemy ceny 
brutto (z 23% VAT-em).
Niektóre taryfy różnią się między sobą stały-⚫⚫
mi opłatami abonamentowymi w zależności 
od tego, czy jest to instalacja 1-fazowa, czy też 

4Analiza dostępnych taryf 
i rekomendowana taryfa 
elektryczna
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instalacja 3-fazowa (wyższa opłata). Założyliśmy, 
że użytkownicy eksploatują instalację 3-fazową 
(jest to wskazane w przypadku instalacji pompy 
ciepła).
Założyliśmy, że łączne zużycie roczne wynosi 7500 ⚫⚫
kWh. W tym 5000 kWh zużycie przez pompę ciepła 
na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, 
a 2500 kWh zużycie na inne potrzeby 3-osobowe-
go gospodarstwa domowego.

4.2.2. Równomierny pobór energii elektrycz-
nej w ciągu doby
Najpierw rozpatrzmy najprostszy sposób użytkowa-
nia pompy ciepła, który polega na tym, że instalacja 
pracuje równomiernie na przestrzeni doby i tygo-
dnia.

Obserwacje dotyczące wykresu na rys. 24:
występuje zróżnicowanie pomiędzy koncernami – ⚫⚫
innogy, Energa i PGE są wyraźnie droższe od Enei 
oraz Taurona;
taryfy płaskie G11, najpowszechniej stosowane ⚫⚫
w Polsce, są zawsze droższe niż jakiekolwiek taryfy 
wielostrefowe;
jeśli nie jest oferowana taryfa specjalna (np. G13 ⚫⚫
w Tauronie), to taryfa G12w jest zwykle najlep-
szym wyborem.

Rys. 24. Koszt kilowatogodziny przy założeniu równomiernego poboru energii elek-
trycznej w ciągu doby, gr/kWh. Źródło: obliczenia własne

Rys. 25. Koszt kilowatogodziny przy równomiernym poborze energii elektrycznej 
w okresie 22 godz. na dobę, gr/kWh. Źródło: obliczenia własne

Komentarz do wykresu na rys. 24:
taryfa G12as jest podana tylko dla koncernu innogy, 
ponieważ pozostałe koncerny nie podają jej w tary-
fach obrotowych na rok 2020.

4.2.3. Zastosowanie dwugodzinnej blokady 
poboru energii w ciągu doby
W kolejnym przykładzie rozpatrzmy również rów-
nomierny pobór energii przez pompę ciepła, ale 
wprowadzając dodatkowe ograniczenie, polega-
jące na tym, że instalacja nie pracuje przez dwie 
godziny w trakcie doby w strefie wysokich opłat 
zmiennych. Czyli zakładamy, że pobór energii trwa 
równomiernie przez 22 godziny na dobę w każdym 
dniu tygodnia.

Obserwacje dotyczące wykresu na rys. 25:
ze zrozumiałych względów nie widać żadnej róż-⚫⚫
nicy w koszcie kilowatogodziny dla taryfy płaskiej 
G11, ponieważ stawka zmienna jest taka sama 
we wszystkich godzinach doby;
dla pozostałych taryf koszt spada o około 1 grosz ⚫⚫
na kilowatogodzinę, choć w przypadku niektó-
rych taryf wielostrefowych, np. G12w innogy, nie 
ma żadnej różnicy, co jest efektem zaokrąglenia 
obliczeń do pełnych groszy;
relatywne pozycjonowanie poszczególnych ⚫⚫
taryf nie zmieniło się; najkorzystniejszą taryfą 
jest G13 w Tauronie lub G12w w pozostałych 
koncernach.

4.2.4. Pobór energii tylko w strefach niskich 
cen taryf wielostrefowych
W tej sekcji rozpatrujemy pobór energii przez pompę 
ciepła w strefie niskich stawek zmiennych oferowa-
nych w danej taryfie. Są to godziny nocne i zwykle 
2 godziny w trakcie dnia roboczego (w taryfie G13 
w Tauronie są to 3 godziny).
Możliwość skorzystania z tej opcji jest uwarunko-
wana charakterystyką energetyczną ogrzewanego 
budynku i możliwością sterowania pracą pompy. Dla 
budynków o dużej pojemności cieplnej i dobrych 
właściwościach izolacyjnych jest to opcja warta roz-
patrzenia.
Dodatkowym atutem może być wyposażenie insta-
lacji w duży bufor, który pozwoli nagrzać wodę 
grzewczą odpowiednio wcześniej. Trzeba tak zapro-
gramować pracę instalacji, żeby nieco podniosła 
temperaturę przez rozpoczęciem się strefy wysokich 
opłat zmiennych i zatrzymać pracę instalacji w tym 
czasie. Dodatkowym kosztem stosowania tej opcji 
może być konieczność pogodzenia się z nieco niż-
szym komfortem ogrzewania, np. spadkiem tem-
peratury z 21°C na początku strefy wysokich opłat, 
do 20°C na końcu tej strefy (czyli po 6 godz. bez 
pracy pompy).
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Obserwacje dotyczące wykresu na rys. 26:
z wyjątkiem G13 w Tauronie, gdzie koszt kilowato-⚫⚫
godziny spadł o 25%, stawki są niższe o około 40% 
od stawek z przykładu z równomiernym poborem 
energii przez 24 h;
występuje duża różnica w koszcie rocznym pomię-⚫⚫
dzy najprostszym podejściem (równy pobór ener-
gii przez całą dobę) a omawianym podejściem. 
Wybierając taryfę G12 w koncernie Enea, rocz-
ny koszt spada z 2600 zł (52 gr/kWh · 5000 kW) 
do 1600 zł (32 gr/kWh · 5000 kW).

Komentarz do wykresu na rys. 26:
w obliczeniach przyjęliśmy, że w każdej taryfie liczba 
godzin w strefie niskich opłat zmiennych jest taka 
sama (w rzeczywistości w taryfie G13 w Tauronie jest 
większa liczba).

4.3. Koszty energii elektrycznej 
w 2020 roku w porównaniu 
z poprzednim rokiem

W drugiej połowie roku 2018 gwałtownie wzrosły 
ceny energii na rynku hurtowym – średnio o 60%. 
Było to spowodowane wzrostem cen uprawnień 
do emisji CO2 oraz cen węgla kamiennego na rynku 
krajowym. W drugiej połowie roku 2019 ceny ener-
gii na rynku hurtowym zaczęły spadać, ale nie 
wróciły do pierwotnego poziomu. Turbulencje cen 
na rynku hurtowym nie przekładają się od razu 
na ceny detaliczne dla gospodarstw domowych. 
Jest to spowodowane:

zawieraniem długoterminowych, minimum rocz-⚫⚫
nych, umów z gospodarstwami domowymi;
mechanizmem regulacyjnym, który wymaga ⚫⚫
od koncernu energetycznego uzyskania akcep-
tacji nowej taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki;
działaniami rządu, który stara się zmniejszyć pod-⚫⚫
wyżkę cen poprzez stosowanie różnych instrumen-
tów fiskalnych (30 grudnia 2018 r. została obniżona 
opłata przejściowa o 95% oraz akcyza o 75%);
koszt kilowatogodziny dla gospodarstwa domo-⚫⚫
wego składa się w części z kosztu energii czynnej, 
która bardzo podrożała na rynku hurtowym, oraz 
z kosztu opłat dystrybucyjnych, które nie mają 
żadnego związku z rynkiem hurtowym energii 
elektrycznej.

Obserwacje dotyczące wykresu na rys. 27:
koszt kilowatogodziny wzrósł od około 2 do około ⚫⚫
7 groszy, czyli w przedziale 4-13%;
w przypadku wzrostu o 2-3 grosze jest to wartość ⚫⚫
na poziomie inflacji i nie ma wpływu na realne 
koszty eksploatacji pomp ciepła;
w przypadku wzrostu o 6-7 groszy jest to realny ⚫⚫
wzrost kosztów o 7-9%.

Rys. 26. Koszt kilowatogodziny przy założeniu równomiernego poboru energii 
wyłącznie w strefie niskich opłat zmiennych, gr/kWh. Źródło: obliczenia własne

Rys. 27. Wzrost kosztu kilowatogodziny w poszczególnych koncernach energetycz-
nych, gr/kWh Źródło: obliczenia własne

Komentarz do wykresu na rys. 27:
zostały uśrednione stawki dla wszystkich taryf wcze-
śniej analizowanych dla każdego z koncernów ener-
getycznych.

W tym roku koszt kilowatogodziny wzrośnie jeszcze 
o kilka groszy od 1 października, ponieważ wchodzi 
w życie tzw. opłata mocowa, która będzie stanowiła 
przychód Polskich Sieci Energetycznych wdrażają-
cych i finansujących tzw. rynek mocy. PSE oferuje 
stałe wynagrodzenie podmiotom, które bądź są 
gotowe na żądanie operatora zwiększyć moc elek-
tryczną dostarczaną do systemu elektroenergetycz-
nego, bądź obniżyć moc pobieraną.
Z drugiej strony recesja gospodarcza spowodowana 
epidemią COVID-19 przekłada się na skokowe zmniej-
szenie popytu na energię elektryczną na rynku hur-
towym. W drugiej połowie 2020 roku ceny powinny 
wrócić do poziomu z pierwszej połowy 2018 roku. 
W perspektywie średniookresowej należy się spodzie-
wać stabilizacji cen na poziomie z obecnego roku.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za 
stabilizacją cen jest wzrost udziału dostaw energii 
z odnawialnych źródeł (np. w ciągu najbliższych 2 
lat moc zainstalowana lądowych farm wiatrowych 
wzrośnie z 6 GW do 9 GW), które charakteryzują się 
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niemal zerowym kosztem krańcowym produkcji, 
i z tego powodu są bardzo konkurencyjne, zmniej-
szając średnie ceny rynkowe.

4.4. Rekomendacje dotyczące taryf 
w zakresie polityki energetycznej

4.4.1. Skorygowanie obecnie stosowanych 
taryf wielostrefowych
Na przełomie roku 2017 i 2018 rząd podjął próbę 
wprowadzenia dedykowanej taryfy dla ogrzewa-
nia elektrycznego w celu zachęcenia gospodarstw 
domowych do zastępowania wysokoemisyjnych 
kotłów na paliwo stałe instalacjami elektrycznymi. 
Energetyka przyjęła tę inicjatywę bez entuzjazmu. 
Na początku nie wszystkie koncerny energetycz-
ne zaproponowały taką taryfę (oznaczoną G12as), 
a jak już tak się stało, to okazało się, że nie daje ona 
znaczącej przewagi wobec stosowanych od dekad 
taryf wielostrefowych (np. G13 w Tauronie czy G12w 
w pozostałych grupach energetycznych).

Obecny przegląd taryf pokazuje, że operatorzy 
systemów dystrybucyjnych nadal utrzymują 
w swoich taryfach G12as, natomiast nie poja-
wia się ona w taryfach przedsiębiorstw obro-
tu (z wyjątkiem innogy). W rezultacie nie jest 
jasne, jak ma być stosowana. My przewidujemy, 
że energetyka z czasem całkowicie wycofa się 
z tej propozycji.

Nasza analiza wskazuje na to, że obecnie stosowane 
taryfy wielostrefowe są pod wieloma względami 
bardzo atrakcyjne. Szczególnie dla tych użytkow-
ników, którzy są w stanie pobierać energię tylko 
w strefach niskich opłat zmiennych Analizując tary-
fy wielostrefowe w poszczególnych koncernach 
widać, że jest możliwość zastosowania niewielkiej 
modyfikacji, która może przynieść korzyści zarówno 
użytkownikom pomp ciepła oraz samym koncer-
nom energetycznym, a nawet krajowemu systemowi 
energetycznemu.

Enea umożliwia odbiorcom wybranie dwóch kolej-
nych godzin z przedziału między 13.00 a 17.00, 
podczas których naliczane są niskie opłaty zmienne. 
Dla gospodarstw domowych korzyść polega na tym, 
że praca układu grzewczego może być lepiej dopa-
sowana do harmonogramu zajęć rodziny – jeśli 
domownicy wracają do domu później, to lepiej 
przesunąć bliżej godziny 17.00 strefę niskich opłat 
zmiennych, żeby można było nagrzać dom bezpo-
średnio przed ich powrotem.
Dla przedsiębiorstw energetycznych taka opcja 
oznacza, że gospodarstwa domowe nie będą wszyst-
kie jednocześnie pobierać energii w środku dnia. 
Obecnie o godzinie 13.00 można zaobserwować 
skokowy wzrost zużycia o około 200 MW dla całego 
kraju. A na dodatek wzrost ten koreluje ze szczy-
tem obciążenia krajowego systemu energetycznego 
w lecie (oczywiście w tym okresie pompy ciepła załą-
czają się tylko na potrzeby podgrzania ciepłej wody 
użytkowej, jednak dodatkowo uruchamiane są też 
zwykłe podgrzewacze elektryczne wody).
Rekomendujemy, żeby rząd zachęcił wszystkie kon-
cerny energetyczne do wprowadzenia elastycznego 
wyboru dwóch kolejnych godzin w przedziale 13.00-
17.00 we wszystkich taryfach G12, G12w.

4.4.2. Sterowanie zagregowanym poborem 
mocy z systemu energetycznego
Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł ener-
gii coraz większego znaczenia nabiera możliwość 
dopasowania obciążenia systemu energetycznego 
do dostępnej mocy w systemie w krótkim przedziale 
czasu. Z tego względu Polskie Sieci Energetyczne 
S.A. od kilku lat rozwijają rynek usług DSR (z ang. 
Demand Side Response). Operator systemu zbiera 
oferty od indywidualnych odbiorców energii i agre-
gatorów (czyli pośredników reprezentujących wielu 
odbiorców), w których podana jest kwota za jaką 
dostawca usługi jest gotowy zmniejszyć obciążenie 
systemu. Obecnie te usługi kupowane są w ramach 
rynku mocy. Oferty mogą obejmować cały rok lub 
wybrany kwartał.
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Obciążenie powodowane przez pracę pomp cie-
pła ma szereg cech, które sprzyjają świadczeniu 
takiej usługi. W budynkach o dużej pojemności 
cieplnej można przerywać pracę pompy ciepła 
bez istotnego uszczerbku na komforcie cieplnym. 
Podobnie jest w przypadku, kiedy instalacja jest 
wyposażona w duży bufor z ciepłą wodą.

Koncepcja świadczenia takiej usługi musi się oprzeć 
na inicjatywie ogólnopolskiego agregatora, który 
będzie miał możliwość zdalnego sterowania pracą 
pomp ciepła. Usługa może być świadczona w pierw-
szym i ostatnim kwartale roku. W ujęciu rocznym 
cena redukcji 1 kW na już rozstrzygniętych aukcjach 
kształtowała się na poziomie 200 zł. Zakładając, 
że pompa pobiera 2 kW mocy i usługa jest świad-
czona przez dwa kwartały w roku, to przychód dla 
agregatora kształtowałby się na poziomie 200 zł 
na rok za jedną pompę ciepła. Z tego część przy-
padłaby agregatorowi za zakontraktowanie i reali-
zowanie usługi, a część samym gospodarstwom 
domowym.
Warto zaznaczyć, że usługa ta mogłaby objąć nie tylko 
same pompy ciepła, ale też szereg innych urządzeń, 
w które być może są wyposażone poszczególne domy 
(np. bojler do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 
podgrzewana podłoga w kuchni i łazience). Dzię-
ki temu można byłoby zwiększyć strumień korzy-
ści uzyskiwanych przez użytkowników końcowych.
Jest bardzo prawdopodobne, że realizacja projek-
tu, który pozwoliłby na skuteczne złożenie oferty 
na DSR, mogłaby być dofinansowana ze środków 
unijnych związanych z ochroną klimatu i rozwo-
jem odnawialnych źródeł energii, ponieważ służy 
to integracji większej ilości źródeł odnawialnych 
z systemem energetycznym, a też promuje szersze 
wykorzystanie pomp ciepła, które w trzech czwar-
tych wykorzystują energię odnawialną.

4.5. Podsumowanie i rekomendacje 
dotyczące taryf elektrycznych

Obecnie stosowane taryfy dają szeroką paletę wybo-
ru. Ci użytkownicy pomp ciepła, którzy chcą zacho-
wać równomierną temperaturę przez całą dobę, 
powinni wybrać taryfę G13 w przypadku, kiedy są 
zlokalizowani na terenie Tauronu, lub taryfę G12w 
w przypadku przyłączenia do sieci innego koncernu 
energetycznego.
Gospodarstwa domowe, które użytkują domy cha-
rakteryzujące się znaczącą pojemnością cieplną 
i które godzą się na niewielkie wahania temperatury 
w pomieszczeniach w trakcie doby, mogą pobierać 
energię wyłącznie w strefach niskich opłat zmien-
nych. Daje to około 40% oszczędności w koszcie 
energii elektrycznej zużywanej przez pompę ciepła.
Przeciętne koszty kilowatogodziny wzrosły na prze-
strzeni ostatniego roku, a kolejnym impulsem do pod-
wyżki może być naliczenie „opłaty mocowej” pod 
koniec tego roku. Jednak na przestrzeni najbliższych 
kilku lat, kiedy gospodarka będzie wychodziła z recesji 
i pobierała mniej energii niż w ostatnich latach, ceny 
hurtowe będą kształtowały się na niskim poziomie.
Współpraca użytkowników pomp ciepła z energety-
ką może przynieść obopólne korzyści.

Rekomendujemy:
rozszerzenie przedziału czasowego w taryfach ⚫⚫
wielostrefowych, w którym może być pobierana 
energia przez dwie kolejne godziny w trakcie dnia 
(w godz. 13.00-17.00);
uruchomienie projektu agregacji usługi DSR, który ⚫⚫
umożliwi uzyskanie korzyści przez użytkowników 
pomp ciepła z tytułu zmniejszania obciążenia sieci 
energetycznej mocą na żądanie operatora;
wprowadzenie taryf trzystrefowych u wszystkich ⚫⚫
dystrybutorów na wzór taryfy G13 firmy Tauron.  ■
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Szerokie wykorzystanie pomp ciepła przekłada się 
na wzrost zapotrzebowania na moc elektryczną. 
W tym raporcie została przedstawiona progno-
za wzrostu mocy do 2635 MW w scenariuszu 
bazowym (scenariusz A) i do 5548 MW w scena-
riuszu optymistycznym (scenariusz B) do roku 
2030. Biorąc pod uwagę, że moc obecnie zain-
stalowanych urządzeń tego typu wynosiła około 
650 MW na koniec 2019 roku, to rozpatrujemy 
przyrost dodatkowego obciążenia od 1985 MW 
do 4898 MW (na przestrzeni przyszłej dekady). 
W tej sekcji odpowiadamy na pytanie, czy Krajowy 
System Energetyczny (KSE) jest w stanie udźwi-
gnąć takie dodatkowe obciążenie?
Analiza skupia się na najzimniejszych dniach w roku, 
ponieważ wówczas pompy ciepła pobierają naj-
więcej mocy. Ponadto są też odbiorcy energii, któ-
rzy bądź mają innego typu ogrzewanie elektrycz-
ne zainstalowane na stałe w swoich budynkach, 

5 Zdolność Krajowego 
Systemu Energetycznego do 
udźwignięcia dodatkowego 
zapotrzebowania 
na moc elektryczną przez 
pompy ciepła

Rys. 28. Obciążenie Krajowego Systemu Energetycznego (zapotrzebowanie na moc) 
w najzimniejszych okresach 2018 i 2019 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
danych z PSE i IMGW

bądź też dogrzewają się przenośnymi urządzenia-
mi. Jak to jest zilustrowane na wykresie na rys. 
28, widać silną zależność obciążenia Krajowego 
Systemu Energetycznego od temperatury powie-
trza atmosferycznego. W trzech dniach z lutego 
2019 roku (linia pomarańczowa) zapotrzebowanie 
na moc zawsze układało się poniżej zapotrzebo-
wania w trzech dniach z lutego 2018 roku (linia 
niebieska). Średniodobowa różnica temperatury 
wynosi około 5°C, a różnica w zapotrzebowaniu 
na moc w szczytach wieczornych około 1500 MW.

Komentarz do wykresu na rys. 28:
dla zachowania porównywalności zostały wybra-⚫⚫
ne trzy dni robocze z niskimi temperaturami, a nie 
najzimniejszy dzień w roku;
średnia temperatura dobowa dla Warszawy.⚫⚫

Jednak stwierdzenie, że pobory mocy w okresach 
mroźnych wzrastają, nie daje nam odpowiedzi 
na postawione pytanie, ponieważ ważne jest również 
to, jakimi zasobami wytwórczymi dysponuje wówczas 
operator. Kluczowe jest zweryfikowanie, czy w dni 
mroźne operator ma wystarczającą rezerwę mocy, 
oraz jak ta rezerwa zmienia się w czasie. 

Kryterium bezpieczeństwa pracy systemu ener-
getycznego jest posiadanie rezerwy, która jest 
większa od mocy największej jednostki pracującej 
w systemie (tzw. zasada n+1). Jeżeli przestanie 
pracować któraś z kluczowych jednostek w sys-
temie, w szczególności ta największa, to system 
musi mieć zdolność do dalszej pracy. Obecnie naj-
większą jednostką jest elektrownia w Opolu, która 
dysponuje mocą około 2000 MW.
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Komentarz do danych w tabeli 21:
teoretycznie zapotrzebowanie na moc powinno 
być równe obciążeniu elektrowni i importowi, 
ale ze względu na szacowanie niektórych pozycji 
(np. strat w sieciach) występują drobne rozbież-
ności.

Tabela 21 pokazuje, że w dni mroźne Krajowy System 
Energetyczny posiada duże rezerwy mocy dyspozy-
cyjnej. Rezerwy te rosły z około 4000 MW w latach 
2016-2017 do ponad 11000 MW w roku 2019. Wysoki 
poziom rezerw w okresie zimowym ma swoje źró-
dło przede wszystkim w charakterystyce zasobów 
wytwórczych:

znaczna część mocy jest ulokowana w jednost-⚫⚫
kach kogeneracyjnych, które w okresie mrozów 
pracują z bardzo dużym obciążeniem, udostęp-
niając maksymalne wartości mocy elektrycznej 
operatorowi KSE;
Polska ma możliwość importu energii ze Skan-⚫⚫
dynawii i Niemiec, a ich przepustowość została 
w ostatnich latach zwiększona (połączenie z Litwą 
o mocy 500 MW i przesuwnik fazowy na przekroju 
z Niemcami, który udrożnił istniejące połączenie);
zostały oddane do użytku nowe bloki energe-⚫⚫
tyczne – w technologii nadkrytycznej na węgiel 
kamienny w Kozienicach i Opolu o łącznej mocy 
około 3000 MW, w technologii kogeneracji na gaz 
ziemny we Włocławku i Płocku o łącznej mocy 
około 1000 MW.

W przyszłości są przewidziane dalsze działania 
na rzecz zwiększenia mocy w systemie:

w latach 2021-22 zostaną oddane elektrownie ⚫⚫
wiatrowe o łącznej mocy prawie 3000 MW (te 
inwestycje mają już zabezpieczone finansowanie 
i są w realizacji), zwiększając moc zainstalowaną 
w tym segmencie z 6000 MW do 9000 MW;
w drugiej połowie dekady lat 30. zostaną urucho-⚫⚫
mione farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, a spo-
dziewana moc tych instalacji mieści się w prze-
dziale 2000-4000 MW;
przez cały ten okres będą uruchamiane elektrow-⚫⚫
nie i mikroinstalacje słoneczne; dynamika rozwo-
ju tego sektora jest trudna do oszacowania, ale 
przyjęcie rocznego przyrostu mocy w przedziale  

1000-2000 MW jest jak najbardziej uzasadnione, 
co łącznie sumuje się do wartości 10 000-20 000 MW;
obecnie są na ukończeniu dwa kolejne bloki nad-⚫⚫
krytyczne: realizowany przez Taurona w Jaworznie 
o mocy 900 MW na węgiel kamienny oraz reali-
zowany przez PGE w Turowie o mocy 450 MW 
na węgiel brunatny – zastąpią one wysłużone bloki 
o niewielkich mocach z przedziału 100-200 MW;
PGE zamierza wybudować blok gazowy w Dolnej ⚫⚫
Odrze, natomiast Orlen, po przejęciu Energii, praw-
dopodobnie wybuduje blok gazowy w Ostrołęce.

Również strona popytowa będzie się zmieniać:
wzrost cen energii o 60% na rynku hurtowym oraz ⚫⚫
dla odbiorców komercyjnych w roku 2018 przy-
niósł jednoprocentowy spadek popytu na energię 
w roku 2019 mimo mocnego wzrostu PKB w prze-
dziale 4-5%;
w kolejnych latach odbiorcy, licząc się z ryzykiem ⚫⚫
gwałtownych zmian cen energii, jak też wpisu-
jąc się w działania na rzecz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, będą realizować inwestycje 
w energooszczędność;
głęboka recesja gospodarcza w następstwie pan-⚫⚫
demii COVID-19 przełoży się na kilkuprocentowy 
spadek zużycia energii oraz zapotrzebowania kra-
jowego na moc w szczycie.

Wnioski
Reasumując, już obecnie operator KSE dysponuje 
potężną rezerwą mocy w mroźnych dniach, prze-
kraczającą 10 000 MW (10 GW). Jest to wielokrotnie 
więcej niż przewidywany przyrost mocy ze strony 
użytkowników pomp ciepła w perspektywie do roku 
2030 (2,57 do 5,38 GW).

Przyrost mocy w źródłach odnawialnych oraz konwen-
cjonalnych pozwoli na utrzymanie tego marginesu bez-
pieczeństwa. Z kolei zmniejszenie aktywności gospodar-
czej oraz inwestycje w energooszczędność przyczynią 
się do redukcji zapotrzebowania na moc w szczycie.

Operator KSE będzie w stanie zaspokoić dodatkowe 
zapotrzebowanie na moc nawet przy najbardziej 
optymistycznym scenariuszu rozpowszechnienia 
pomp ciepła w Polsce.  ■

Tabela 21. Rezerwa w Krajowym Systemie Energetycznym. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PSE i IMGW

Dzień 4.01.16 9.01.17 27.02.18 25.02.19

Temperatura powietrza [°C] -14,1 -9,5 -11,8 -6,0

Zapotrzebowanie na moc [MW] 25112 26230 26316 24922

Obciążenie elektrowni [MW] 25373 25466 26286 22715

Import [MW] -278 769 2 2191

Rezerwa mocy elektrowni [MW] 4020 3966 5383 11644
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6 Znaczenie pomp ciepła 
w elektryfikacji ogrzewania 
budynków i połączenie 
sektorów w świetle 
Green Deal
6.1. Wymogi globalnej transformacji 
i dekarbonizacja sektora 
budownictwa

W trakcie szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu 
sygnatariusze porozumienia (wśród nich również 
Polska) zobowiązali się do podjęcia działań mają-
cych na celu zatrzymanie globalnego ocieplenia 
na poziomie wzrostu temperatury poniżej +1,5°C. 
W perspektywie połowy XXI wieku konieczna będzie 
dekarbonizacja całego sektora energetycznego, 
która nie będzie możliwa bez dekarbonizacji sek-

tora produkcji ciepła. Pompy ciepła są jedną z wio-
dących technologii gotowych na realizację nowej 
strategii polityki energetycznej związanej z dekar-
bonizacją, będąc swoistym pionierem pomiędzy 
obecnie funkcjonującymi systemami energetyczny-
mi, a w pełni zdigitalizowanymi systemami energe-
tycznymi przyszłości.
Szczególnie za pomocą pomp ciepła można 
produkować w pełni zdekarbonizowane ciepło 
do ogrzewania i również chłodzenia budynków, 
do wykorzystania w niskotemperaturowych pro-
cesach przemysłowych czy przygotowania cie-

Rys. 29. Elektryfikacja z udziałem OZE i połączenie sektorów. Źródło: IRENA (2020), Global Renewables Outlook: 
Energy Transformation 2050
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płej wody użytkowej. Globalna transformacja 
energetyczna musi obejmować wiele sektorów 
gospodarek ze zdecydowanie większym udziałem 
odnawialnych źródeł energii, z szeroko zakrojony-
mi inwestycjami oraz daleko idącymi strategiami 
na poziomie krajowym. 

Analiza IRENA z 2020 roku (Global Renewables 
Outlook: Energy Transformation 2050) pokazu-
je, że elektryfikacja spowoduje wzrost zapo-
trzebowania na energię elektryczną, które 
zostanie zaspokojone przez odnawialne źró-
dła energii. 

W sektorze ogrzewania, w scenariuszu transfor-
macji energii do 2050 roku (TES), globalna liczba 
pomp ciepła wzrośnie z około 38 mln w 2019 roku 
do 334 mln w 2050 roku, czyli około 10-krotnie. 
Przejście na efektywne technologie elektryfikacji 
spowoduje również wzrost efektywności energe-
tycznej (rys. 29).

Europejski rynek pomp ciepła wzrósł o 11,5% w 2019 
roku – trzeci rok z rzędu odnotowano wzrost dwucy-
frowy, sięgając poziomu 1,35 mln sztuk pomp ciepła. 
Zakładając 20-letnią żywotność pomp ciepła, aktual-
na liczba zamontowanych pomp ciepła od momentu 
zbierania statystyk wynosi około 13,7 mln szt., co daje 
około 5% udziału we wszystkich istniejących budyn-
kach mieszkalnych w Europie.

Rys. 30. Rezultaty bezpośredniej elektryfikacji według różnych scenariuszy. Źródło: EURELECTRIC, Decarbonisation 
Pathways

Zmiany technologiczne umożliwiają już obecnie 
zastosowanie pomp ciepła w budynkach w znacz-
nie szerszym zakresie niż dekadę temu, jak choć-
by podczas renowacji budynków. Potrzeba przy-
spieszenia transformacji energetycznej również 
w budownictwie (w zakresie ogrzewania i chło-
dzenia) skupia coraz większą uwagę decydentów 
na pompach ciepła. Zmiany legislacyjne podjęte 
w ostatnich 9 latach są wdrożone we wszystkich 
krajach członkowskich Unii Europejskiej, co zaczyna 
przynosić pożądany efekt. Podwyższone standar-
dy w budownictwie ograniczają zapotrzebowanie 
na ciepło w budynkach, torują drogę rozwiązaniom 
z wykorzystaniem OZE oraz faworyzują inteligentne 
budynki (smart homes). Odbywa się to często przy 
wsparciu programów dofinansowań poszczegól-
nych technologii lub ogólnie budownictwa energo-
oszczędnego oraz ulg podatkowych, co przyspiesza 
rozwój rynku.

Stale rosnąca sprzedaż pomp ciepła wpływa 
na zmniejszenie kosztów produkcji. Efekt skali 
materializuje się na poziomie dostaw kompo-
nentów oraz w samej produkcji urządzeń OZE. 

Również szybki spadek kosztów produkcji sys-
temów fotowoltaicznych wpływa pozytywnie 
na rynek pomp ciepła – zwiększona autokonsump-
cja energii elektrycznej wyprodukowanej lokalnie 
przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów 
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energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy 
ciepła. Tym sposobem można wybudować dom 
o niskim zapotrzebowaniu na energię (<40 kWh/
m2/rok) z zastosowaniem fotowoltaiki oraz wenty-
lacji mechanicznej z rekuperacją, który będzie plus- 
lub zeroenergetyczny (vide kampania społeczna 
„Dom bez rachunków”).

Gdyby wszystkie kraje europejskie osiągnęły 
podobny poziom nasycenia rynku jak w Norwegii, 
wówczas roczna sprzedaż pomp ciepła w Euro-
pie byłaby prawie siedmiokrotnie większa niż dziś 
i sięgnęłaby poziomu 6,8 mln szt. rocznie. Zakła-
dając ten scenariusz do 2030 r., liczba sumarycznie 
zamontowanych pomp ciepła wzrosłaby do około 
100 mln szt. w około 250 mln istniejących budyn-
ków w 2030 roku (szacunki (EHPA). Przyczyniłoby 
się to do znacznej dekarbonizacji sektora grzew-
czego. Dla decydentów to jest dobra wiadomość 
ze względu na olbrzymi potencjał pomp ciepła 
w zakresie redukcji zapotrzebowania na energię 
w ogrzewaniu, chłodzeniu oraz przygotowaniu cie-
płej wody użytkowej. Aby osiągnąć taki poziom 
sprzedaży w 2030 r., wymagałoby to rocznej 22% 
stopy wzrostu oraz niesłychanego wysiłku w zakre-
sie stworzenia warunków ramowych, podniesienia 
efektywności energetycznej budynków, zwiększe-
nia liczby wykwalifikowanych instalatorów, pro-
jektantów i architektów, jak również wdrożenia 
projektów B+R.

Według analizy stowarzyszenia EURELECTRIC, 
w celu osiągnięcia dekarbonizacji w UE na pozio-
mie 95% w perspektywie do 2050 roku, w sekto-
rze budownictwa należy wdrożyć elektryfikację 
na poziomie 63%. W przypadku ogrzewnictwa 
będzie to możliwie jedynie dzięki szerokiemu 
zastosowaniu pomp ciepła (rys. 30).

6.2. Elektryfikacja ogrzewania 
budynków w świetle polityki 
energetycznej „Łączenia Sektorów”

Modernizacja sektora energii w Europie i na świecie 
zmierza w kierunku zeroemisyjności. Polska polity-
ka środowiskowo-klimatyczna, aby stymulować 
odpowiednie inwestycje, nie może pozostawać 
w tyle względem trendów regulacyjno-ekono-
micznych, które wymuszają zmiany w zewnętrz-
nym otoczeniu. Nie można bowiem zapominać, 
iż panujące trendy środowiskowo-klimatyczne 
znacząco wpływają na jakość i długość życia spo-
łeczeństw.

Przyszłość krajowego systemu elektro-energe-
tycznego może zostać oparta na jednym z dwóch 
modeli – zgodnie z teorią prof. Jana Popczyka:

pierwszy model to tzw. model naśladowczy, a mia-⚫⚫
nowicie elektroenergetyka i ciepłownictwo opar-
te na centralnych i stabilnych dostawach energii 
generowanych dzięki dużym jednostkom;
alternatywny wariant transformacji jest oparty ⚫⚫
o rozproszone, elastyczne i mocno zdigitalizowane 
systemy bazujące na energetyce wiatrowej i sło-
necznej oraz elektryfikacji sektorów energii, tzw. 
Łączeniu Sektorów.

„Łączenie Sektorów” to model innowacji prze-
łomowej, który jest odzwierciedleniem czwartej 
rewolucji przemysłowej opartej na współczesnym 
i wzajemnym wykorzystaniu automatyzacji, prze-
twarzania i wymiany danych oraz technik i zasad 
funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącz-
nie stosujących lub używających systemów cyber-
fizycznych, internetu rzeczy i przetwarzania chmu-
rowego. W tym modelu transformacja nie będzie 
odgórnie sterowana przez wielkoskalową energe-
tykę, ale przez prosumentów i niezależnych inwe-
storów. Decydującym czynnikiem jest koszt energii 
zeroemisyjnej, tzn. rozproszony system bazujący 
na energetyce wiatrowej i słonecznej, do którego 
dopasowuje się obciążenie i źródła bilansująco-re-
gulacyjne, a nie na odwrót.

Powstaje zatem pytanie, czy kraje leżące na tej 
szerokości geograficznej podjęły już faktyczną 
decyzję w tym zakresie? 

W polskiej polityce energetycznej nie brak sprzecz-
nych sygnałów. Oczywistym pytaniem jest, w jakim 
tempie ta transformacja będzie przebiegać. Dekar-
bonizacja, tzn. odejście od energetyki węglowej, 
odbywa się z ogromną szybkością. Obecnie można 
zaobserwować stale rosnącą liczbę inwestorów 
z sektora energetyki wiatrowej oraz słonecznej. Jest 
to spowodowane tym, iż na chwilę obecną takie 
inwestycje są „bankowalne”. Zeroemisyjna energia 
elektryczna wytwarzana z wiatru i ze słońca jest 
zgodnie z danymi World Economic Forum, nawet 
niezależnie od internalizacji kosztów emisji CO2, 
najtańszym źródłem energii.
Rynek mocy, tj. system wsparcia przede wszystkim 
dla energetyki konwencjonalnej, jest koniecznością 
dla koncernów energetycznych, aby w okresie trans-
formacji zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej. 
Niemniej rynek mocy jest tylko tymczasowym kołem 
ratunkowym dla elektrowni węglowych, które są 
niekonkurencyjne wobec innych źródeł, a w obec-
nym otoczeniu rynkowym przy internalizacji kosz-
tów emisji CO2 są nieopłacalne i z racji ekonomicznej 
powinny zostać zamknięte w najbliższych latach. 
Pod koniec 2025 roku wyczerpią się fundusze z rynku 
mocy należne Enei, Enerdze i Tauronowi dla moder-
nizowanych bloków węglowych. Płatności z rynku 
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mocy dla PGE, które wyniosą do 2030 roku około 
20 mld zł dla modernizowanych bloków, wyczerpią 
się w 2028 roku. Według ekspertyzy IEEFA z lutego 
2020 roku – przy założeniu braku płatności z rynku 
mocy – elektrownie węglowe PGE od 2022 roku 
byłyby stratne, nawet w scenariuszu niskich kosztów 
za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (30 euro 
za tonę w 2030 r.).
W związku z tym od 2026 roku krajowy system 
elektroenergetyczny nie będzie mógł opierać się 
już na jednostkach energetyki węglowej, która 
nie będzie w tym czasie zabezpieczać podstawy 
zapotrzebowania. Funkcjonowanie rynku mocy 
w latach 2021-2025 będzie kosztowało odbiorców 
energii ponad 5 mld zł rocznie. Koszty te poniosą 
odbiorcy energii w postaci tzw. opłaty mocowej, 
która od 1 października 2020 roku będzie sta-
nowić element taryfy dystrybucyjnej, przy czym 
przemysł energochłonny będzie wyłączony z tej 
opłaty. Reszta odbiorców będzie musiała ponosić 
ogromne koszty, co powinno stanowić bodziec 
inwestycyjny do przyspieszenia rozwoju rynku 
prosumentów.

Najnowsze kompleksowe analizy eksperckie dostęp-
ne w Europie wskazują na to, że wariant „Łączenia 

Sektorów” jest najbardziej optymalny pod wzglę-
dem kosztowym i społeczno-politycznym. 

Pierwszeństwo będą miały zatem działania, które 
obniżą szczyt zapotrzebowania energii elektrycznej 
oraz pozwolą na konwersję energii elektrycznej 
z wiatru i ze słońca w energię cieplną i transporto-
wą. Działania te można podzielić na trzy grupy:

oszczędność energii elektrycznej (⚫⚫ energy effi-
ciency),
magazynowanie energii elektrycznej (⚫⚫ storage),
połączenie sektorów energii (⚫⚫ sector coupling), aby 
wykorzystać i ewentualnie magazynować ener-
gię elektryczną w postaci energii cieplnej lub 
transportowej.

Idea „Łączenia Sektorów”, dzięki rządowym progra-
mom wsparcia „Mój prąd” oraz „Czyste Powietrze”, 
dotarła do świadomości obywateli. Instalowanie 
paneli fotowoltaicznych na dachach w systemie roz-
liczenia upustów (net-metering), włącznie z instalacją 
pomp ciepła, jest typowym przykładem integracji sek-
torów i elektryfikacji sektora ogrzewnictwa. Podstawą 
do doboru odpowiedniego nowego źródła energii 
jest ograniczenie zużycia energii (termomodernizacja) 
i sterowalność zużycia (digitalny licznik).  ■
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Unijna strategia wyjścia z nadciągającego kryzy-
su gospodarczego spowodowanego pandemią 
COVID-19 ma odegrać rolę „Nowego Planu Mar-
shalla”.

Plan ten będzie ściśle powiązany z przyszłym unij-
nym budżetem na lata 2021-2027. Sygnały płynące 
ze strony zarówno unijnych instytucji, jak i większości 
państw członkowskich jasno wskazują, że podstawą 
będzie realizacja głównych założeń „Europejskiego 
Zielonego Ładu”. Takie podejście nie powinno dziwić, 
biorąc pod uwagę, iż dotychczasowe instrumenty 
i legislacja w ramach unijnej polityki klimatycznej 
stanowią kontynuację dotychczasowych działań – 
w poprzedniej kadencji pod hasłem „Unii Energetycz-
nej”, a wcześniej w ramach pakietów klimatycznych 
oraz szeregu rozporządzeń i dyrektyw definiujących 
ramy transformacji energetycznej. Jej kierunek jest 
niezmienny. „Europejski Zielony Ład” w obszarze 
energetyki oznacza kontynuację dotychczasowych 
wysiłków redukcji emisji CO2, rozwijania efektywno-
ści energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.
Te założenia będą wpisane nie tylko w działania 

antykryzysowe na poziomie unijnym, ale także 
wielu państw członkowskich. Inwestycje anty-
kryzysowe będą prowadzone w taki sposób, 
aby nie marnować dotychczasowych wysiłków 
i modernizować gospodarkę w zgodzie ze świato-
wymi trendami obniżania emisji, rozwijania czystych 
źródeł energii oraz większej dbałości o środowisko. 
W Brukseli jest świadomość i zgoda co do tego, 
że Unia powinna wyjść z kryzysu z nowocześniej-
szą, a przez to bardziej konkurencyjną gospodarką. 
Taki plan jest zgodny z duchem maksymy Winstona 
Churchilla „never waste a good crisis”, która wskazu-
je, że dzięki mądrym działaniom antykryzysowym, 
można z niego wyjść wzmocnionym.

Bez wątpienia inwestycje w energetykę opartą 
o OZE oraz rozwój efektywności energetycz-
nej to kierunki, które będą podstawą unijnego 
„Nowego Planu Marshalla”. Ważną rolę odegra 
inicjatywa „renovation wave”, która ma być stra-
tegią mobilizacji środków i przyspieszenia inwe-
stycji w modernizację budynków w państwach 
członkowskich.

7 Program „Czyste Powietrze” 
jako element „Nowego Planu 
Marshalla”
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Od dawna wiadomo, że w modernizacji budyn-
ków tkwi ogromny potencjał dla realizacji unijnych 
celów klimatycznych. Z uwagi na bardzo duży udział 
węgla w ciepłownictwie i ogrzewnictwie, Polska 
może odegrać szczególną rolę w realizacji tej stra-
tegii. Symboliczną ilustrację skali wyzwania stanowi 
fakt, iż na nasz kraj przypada 87% węgla spalanego 
w gospodarstwach domowych całej Unii. Jedno-
cześnie wśród 50 europejskich miast z najbardziej 
zanieczyszczonym powietrzem, aż 36 jest w Pol-
sce. Walka ze smogiem stała się ogólnonarodowym 
wyzwaniem. Dla branży niskoemisyjnego ogrzew-
nictwa, w tym pomp ciepła, wyzwaniem stanie się to, 
jak podołać tak dużej skali inwestycji. Sprostanie mu 
w dużej mierze zależeć będzie od dojrzałości branży 
i zdolności poradzenia sobie w sytuacji rosnące-
go zapotrzebowania, przy jednoczesnej potrzebie 
zagwarantowania najwyższej jakości urządzeń, 
ich instalacji i obsługi. Jednocześnie rozwój rynku 
to szansa dla wielu małych i średnich firm produ-
centów, uczestników łańcucha dostaw, a także firm 
instalatorskich. Rosnąca liczba takich „zielonych” firm 
i miejsc pracy to już trend ogólnounijny. Branża 
ogrzewnictwa ma w nim stałe miejsce.

Efektywna i efektowna transformacja sektora 
budynków może stać się naszym konstruktyw-
nym wkładem w realizację „Europejskiego Zielo-
nego Ładu”.

Polska, która dotychczas odgrywała rolę „czar-
nego charakteru” w unijnej polityce klimatycz-

nej, może stać się przykładem tego, jak sku-
teczna może być unijna polityka klimatyczna 
i środowiskowa. Zaś dobrze zaprojektowane narzę-
dzia, jak np. program „Czyste Powietrze”, mogą 
stać się przykładem także dla wielu unijnych regio-
nów borykających się z podobnymi problemami. 
Warunkiem powodzenia jest spójność programu 
z unijnymi celami klimatycznymi, a także wdraża-
nie go we współpracy z władzami lokalnymi oraz 
organizacjami samorządowymi. Może to zapro-
centować nie tylko przyspieszeniem transformacji, 
poprawieniem „klimatycznego wizerunku” kraju, ale 
przede wszystkim większymi środkami z przyszłe-
go budżetu UE na lata 2021-2027, który aż w ¼ 
ma być skierowany na wspieranie inwestycji przy-
czyniających się do realizacji polityki klimatycznej. 
Tym bardziej, że w Unii szykującej się na rzeczy-
wistość pokoronawirusową dodatkowego znacze-
nia nabiera europejska solidarność i współpraca. 
Środki z unijnej polityki spójności, której Polska jest 
największym beneficjentem, mogą odegrać klu-
czową rolę w łagodniejszym przejściu przez kryzys, 
a co najważniejsze pozwolić kontynuować trans-
formację energetyczną. W przeciwnym wypadku 
dystans między energetyką w Polsce a w większości 
państw UE jeszcze bardziej się powiększy. Wspie-
ranie modernizacji i wykorzystania najnowocze-
śniejszych technologii, takich jak pompy ciepła 
czy domowe systemy fotowoltaiczne, to szansa 
na nadrobienie dystansu technologicznego. W pla-
nach antykryzysowych wspieranie takich inwestycji 
nabiera szczególnego znaczenia.  ■
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8.1. Akty prawne w Unii Europejskiej

Od 2015 roku, gdy rozpoczęło się wdrażanie tzw. Unii 
Energetycznej, można wskazać na liczne powiązania 
niskoemisyjnych technologii grzewczych, np. pomp 
ciepła, z pięcioma głównymi wymiarami polityki 
energetycznej UE, takimi jak:

bezpieczeństwo energetyczne,⚫⚫
efektywność energetyczna,⚫⚫
zintegrowany rynek,⚫⚫
konkurencyjność i innowacyjność,⚫⚫
dekarbonizacja gospodarki.⚫⚫

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych 
polityk UE, które wpływają lub mogłyby wpływać 
na niskoemisyjne technologie grzewcze. Szczególną 
uwagę zwrócono przy tym na ich znaczenie dla rynku 
tych urządzeń.

Gospodarka niskoemisyjna UE do 2050 roku. 
Instytucje Unii Europejskiej przyjęły plan, aby do 2050 
roku Europa stała się neutralna dla klimatu. 28 listo-
pada 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła 
długoterminową strategiczną wizję dobrze prospe-
rującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla 
klimatu gospodarki do roku 2050. Strategia pokazu-
je, w jaki sposób Unia Europejska może przewodzić 
w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
poprzez inwestycje w realistyczne rozwiązania tech-
nologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dosto-
sowanie działań politycznych w ważnych obszarach, 
takich jak polityka przemysłowa, finanse i badania 
naukowe. W takim procesie transformacji ważne jest 
również zagwarantowanie sprawiedliwości społecz-
nej.
Zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europejskiej przedstawiona przez Komisję 
wizja przyszłości neutralnej dla klimatu obejmuje 
prawie wszystkie dziedziny polityki UE i jest zgodna 
z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest utrzyma-
nie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C i próbą 
obniżenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C.

Unia Energetyczna. W ramach tego działania wszyst-
kie kraje członkowskie są zobowiązane do przygo-
towania Krajowych Planów Energetycznych i Kli-

matycznych w perspektywie 2021-2030. W ramach 
tych planów należy przedstawić trajektorie wzrostu 
udziału odnawialnych źródeł energii w sektorach 
gospodarki, w tym w sektorze ogrzewania i chłodze-
nia, które dany kraj zobowiązuje się osiągnąć. Sposób 
ujęcia pomp ciepła w zakresie tych planów będzie 
mieć olbrzymi wpływ na rozwój tej branży w przy-
szłości w danym kraju.
UE przewiduje osiągnięcie zerowej emisji gazów 
cieplarnianych najszybciej jak jest to możliwe. Mimo, 
że ta prognoza nie zakłada konkretnej daty, jest 
to bardzo ważny krok w kierunku całkowitej dekarbo-
nizacji sektora ogrzewania i chłodzenia do 2050 roku 
oraz sugeruje masowe zastosowanie efektywnych 
energetycznie rozwiązań z wykorzystaniem OZE, 
takich jak pompy ciepła.

Zintegrowane podejście Unii Energetycznej stwa-
rza możliwości dla „integratorów systemowych”. 
To jest „furtka” głównie dla pomp ciepła, które 
idealnie wpisują się w ten trend dzięki swoim 
zaletom: pełnią funkcję ogrzewania i chłodze-
nia, są efektywne energetycznie i wykorzystują 
OZE, stabilizują sieci elektroenergetyczne, reali-
zują rozwiązania hybrydowe, a także kombinacje 
z innymi technologiami itp.

Strategia dla sektora ogrzewania i chłodzenia. 
Sektor ogrzewania i chłodzenia zużywa najwięcej 
energii w Europie. Wymaga obniżenia zapotrzebo-
wania na energię oraz zwiększenia zastosowania 
OZE. Komisja Europejska wytycza główne kierunki 
strategii dla sektora ogrzewania i chłodzenia: skore-
lowanie transformacji sektora z elektryfikacją, wpro-
wadzenie zasady „po pierwsze efektywność energe-
tyczna”, likwidację dopłat dla urządzeń i systemów 
grzewczych i chłodzących wykorzystujących paliwa 
kopalne, działania w zakresie powiązania technolo-
gii inteligentnych (smard grids) oraz wprowadzenie 
środków zabezpieczających inwestycje w moderni-
zowanie sektora ogrzewania i chłodzenia.

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 
2030. UE wyznacza konkretne cele w zakresie utrzy-
mania wzrostu średniej temperatury globalnej poni-

8 Przegląd polityk w Unii 
Europejskiej dotyczących 
pomp ciepła
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żej 2°C, a nawet na poziomie 1,5°C. Chcąc spełnić 
międzynarodowe zobowiązania (Porozumienie Pary-
skie 2016 r.), UE wyznacza jasne cele dla państw 
członkowskich w perspektywie do 2020 roku oraz 
2030 roku, kiedy to oczekuje się:

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co naj-⚫⚫
mniej 40% na poziomie UE (a zgodnie z propo-
zycjami wprowadzania „Europejskiego Zielonego 
Ładu” wzrostu celu nawet do 50-55%) w stosunku 
do 1990 r.;
zapewnienia co najmniej 32-procentowego udzia-⚫⚫
łu energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii;
zwiększenia o co najmniej 32,5% efektywności ⚫⚫
energetycznej.

Regulacje f-gazowe. Fluorowane gazy cieplarnia-
ne (f-gazy) stanowią grupę substancji chemicznych 
zawierających fluor z wysokim współczynnikiem GWP 
(czyli sprzyjające globalnemu ociepleniu) i odpo-
wiadają za 2% emisji gazów cieplarnianych w UE. 
Najpowszechniej stosowanymi w Europie f-gazami 
są tzw. HFC, w tym m.in. R134a, R404A oraz R410A. 
Stanowią one grupę substancji o bardzo szerokim 
zastosowaniu, jednak najczęściej wykorzystuje się 
je w aplikacjach, jako czynniki chłodnicze. Wprowa-
dzając stosowne regulacje prawne Unia Europej-
ska dąży do zmniejszenia negatywnego wpływu 
f-gazów na środowisko naturalne. Rozporządzenie 
w tym zakresie dotyczy ograniczenia emisji poprzez 
zapobieganie wyciekom z instalacji, a także odpo-
wiedzialnego odzysku i utylizacji gazu po zakończe-
niu jego eksploatacji. Regulacje f-gazowe oczekują 
od przemysłu zastosowania alternatywnych, często 
naturalnych, czynników chłodniczych. Technologia 
pomp ciepła jest już gotowa na to wyzwanie i stosuje 
czynniki o niskim GWP (<750) oraz bardzo niskim 
GWP (<3), np. czynnik R290 lub CO2.

Dyrektywa o efektywności energetycznej (EED). 
Unia Europejska ustanowiła nowe zasady dotyczące 
efektywności energetycznej w 2018 roku. Podnie-
siona została poprzeczka odnośnie do oszczędności 
– przyjęto nowy ambitny cel osiągnięcia do 2030 
roku co najmniej 32,5% oszczędności energii (wcze-
śniej było osiągnięcie 20% do 2020). Cele w zakresie 
efektywności energetycznej i funkcjonujące na rynku 
etykiety energetyczne zachęcają branżę do wprowa-
dzania innowacji oraz inwestowania. Bardziej ener-
gooszczędne budynki sprawiają, że oszczędzana jest 
nie tylko energia, ale również ich mieszkańcy płacą 
niższe rachunki, minimalizowane są problemy zdro-
wotne, zmniejszeniu ulegają zanieczyszczenie powie-
trza i poprawia się jakość życia. A zatem oszczędności 
energii to najprostszy sposób na zaoszczędzenie 
pieniędzy i zmniejszenie kosztów emisji gazów cie-
plarnianych.

Dyrektywa o efektywności energetycznej wprowadza 
również metodologię do obliczania współczynnika 
nakładu energii (PEF) oraz ustanawia go na poziomie 
2,1, przy założeniu jego weryfikacji co 4 lata. Niższy 
współczynnik PEF lepiej odwzorowuje efektywność 
pomp ciepła i branża wspiera zasadę jego rewizji co 4 
lata. Powoduje to, że z każdym rokiem efektywność 
energetyczna sprężarkowych, elektrycznych pomp 
ciepła wzrasta. Nie ma to wpływu na efektywność 
kotłów na biomasę.

Dyrektywa o efektywności energetycznej budyn-
ków (EPBD). Wprowadzona w 2010 roku dyrekty-
wa o efektywności energetycznej budynków stawia 
za cel obniżenie zapotrzebowania na energię budyn-
ków. Dyrektywa wprowadza następujące zobowiąza-
nie dla krajów członkowskich:

wszystkie nowe budynki muszą być prawie ⚫⚫
zeroenergetyczne do 31.12.2020 roku (budynki 
publiczne do 31.12.2018 r.);
należy wprowadzić minimalną efektyw-⚫⚫
ność energetyczną dla nowych budynków, 
dla budynków poddawanych znaczącej reno-
wacji i modernizacji oraz dla budynków 
z wymianą systemów grzewczych;
należy wprowadzić obowiązkowe inspekcje syste-⚫⚫
mów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Rewizja dyrektywy EPBD z 2018 roku przewidu-
je przyspieszenie w renowacji budynków i w dłu-
giej perspektywie do 2050 r. zakłada dekarboni-
zację całego zasobu budynków w Europie. Nowa 
dyrektywa EPBD promuje budynki zrównowa-
żone, oszczędne i komfortowe dla jego miesz-
kańców. Proponuje wprowadzenie w krajach 
członkowskich wskaźnika gotowości Smart – SRI 
(Smart Readiness Indicator) – więcej informacji 
rozdział 8.2.7.

Klasy energetyczne (energy labelling). Etykiety 
energetyczne umożliwiają konsumentom wybór 
produktu, który zużywa mniej energii, co pozwala 
im zaoszczędzić pieniądze. Etykiety mogą również 
zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w opra-
cowywanie energooszczędnych produktów. Etykiety 
energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa 
urządzenie w skali od A do G. Klasa A (oznaczona 
kolorem zielonym) to najmniejsze zużycie, a klasa G 
(kolor czerwony) – największe. Kiedy już większość 
urządzeń danego typu osiągnie zużycie klasy A, 
obecną skalę można powiększyć o kolejne trzy klasy: 
A+, A++ i A+++.
Ze względu na wzrost efektywności energetycznej 
produktów, coraz więcej urządzeń jest zaliczanych 
do klas A+, A++ i A+++. Okazało się, że oznaczenia te 
są mylące dla konsumentów, dlatego począwszy 
od 2021 roku klasy te zostaną wycofane w odnie-
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sieniu do następujących grup produktów: lodówki, 
zmywarki, pralki, telewizory, lampy. Nowy system kla-
syfikacji będzie wykorzystywał tylko klasy od A do G 
(bez A+, A++ i A+++).
Etykiety energetyczne są obowiązkowe dla wszyst-
kich sprzętów sprzedawanych w UE, w odniesieniu 
do których istnieje tego rodzaju wymóg (lub prze-
pisy). Informacja o klasie energetycznej musi zostać 
umieszczona w widocznym miejscu na każdym 
takim urządzeniu wystawionym w punkcie sprze-
daży. Dlatego firmy produkujące lub importujące 
sprzęt gospodarstwa domowego muszą sprawdzić, 
czy spełnia on wymogi określone w odpowiedniej 
dyrektywie oraz w powiązanych z nią aktach praw-
nych. Unijne przepisy dotyczące etykiet energetycz-
nych mają zastosowanie do sprzętu gospodarstwa 
domowego i innych produktów, które mogą mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie ener-
gii, a potencjalnie również zużycie innych zasobów 
(tzw. produkty związane z energią).

Podstawową wartością służącą do wyznaczenia 
klasy energetycznej pomp ciepła jest SCOP, czyli 
średnioroczny sezonowy wskaźnik efektywności 
energetycznej.

W przeciwieństwie do wartości COP (współczynnik 
efektywności energetycznej) podanej w katalogu 
urządzenia dla konkretnego punktu pracy (tempe-
ratury dolnego i górnego źródła), wskaźnik SCOP 
uwzględnia różne warunki pracy pompy ciepła 
na przestrzeni roku. Wraz ze zmianą temperatur 
zewnętrznych zmianie ulega również obciążenie 
cieplne budynku oraz temperatura zasilania instalacji 
c.o. Ponadto dla pomp ciepła powietrze/woda zmie-
niać się będzie również temperatura dolnego źródła 
(powietrza zewnętrznego), a dla pomp ciepła solan-
ka/woda temperatura glikolu, choć dla tych pomp 
dla uproszczenia często przyjmuje się stałą tempera-
turę solanki na poziomie 0°C. Czynniki te wymuszają 
konieczność kontroli wydajności cieplnej urządzenia, 
co w zależności od sposobu jej regulacji (inwerter 
częstotliwości pracy sprężarki lub praca cykliczna on/
off ) w różny sposób wpływa na pogorszenie efek-
tywności energetycznej. Metoda szacowania wpływu 
wszystkich tych parametrów na SCOP przedstawiona 
jest w normie PN-EN 14825. Wytyczne te szczegó-
łowo opisują proces testowania urządzenia przez 
producenta w celu wyznaczenia SCOP i w efekcie 
określenia jego klasy energetycznej. Według rozpo-
rządzenia pompy ciepła osiągają najwyższe klasy 
energetyczne (A+++, A++, A+) w klasyfikacji urządzeń 
grzewczych, natomiast kotły na biomasę A+, a kotły 
kondensacyjne na biomasę klasę A++.
Od 1 stycznia 2019 roku producenci, importerzy 
i autoryzowani przedstawiciele przed wprowadze-
niem na rynek UE wszelkich produktów wymaga-

jących etykiety energetycznej muszą zarejestrować 
je w europejskiej bazie danych EPREL (European 
Product Database for Energy Labelling).

Dyrektywa Ecodesign. Ecodesign (znany też jako 
ekoprojekt lub ErP) to dyrektywa parlamentu euro-
pejskiego dotycząca wymagań energetyczno-emi-
syjnych. Niektóre produkty muszą spełniać minimal-
ne wymogi w zakresie efektywności energetycznej. 
Ich celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne w całym cyklu życia produk-
tu. Przed wprowadzeniem tego rodzaju produktów 
na rynek UE należy zagwarantować, że są one zgod-
ne z przepisami dotyczącymi ekoprojektu. Obec-
nie przepisy te obejmują produkty, które zużywają 
energię (kotły, komputery, urządzenia gospodarstwa 
domowego itp.).
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu określa dwa rodza-
je wymogów: szczególne i ogólne. Wymogi szczegól-
ne to wymogi ilościowe, które przewidują konkretne 
wartości graniczne, np. maksymalne zużycie ener-
gii czy minimalne ilości materiałów pochodzących 
z recyklingu wykorzystywanych w produkcji. Nato-
miast wymogi ogólne nie określają wartości granicz-
nych, ale np. przewidują, że:

produkt musi być „efektywny energetycznie” lub ⚫⚫
„nadający się do recyklingu”;
należy podać informacje, w jaki sposób stosować ⚫⚫
i konserwować produkt tak, aby zminimalizować 
jego wpływ na środowisko;
należy przeprowadzić analizę cyklu życia produk-⚫⚫
tu, aby określić warianty projektu oraz rozwiązania 
umożliwiające ulepszenie produktu.

Wprowadzenie nowych wymogów minimal-
nych może pociągnąć za sobą zakaz sprzedaży 
w krajach UE wszelkich produktów niezgodnych 
z wymogami. Przykładem są tradycyjne żarówki, 
które od 2009 roku zaczęto stopniowo wycofywać 
z rynku.
Wymagania Ecodesign wprowadzają także wymaga-
nia użytkowe, związane z głośnością pracy pomp cie-
pła oraz mikrokogeneracji. Jest to szczególnie ważne 
dla pomp ciepła typu powietrze/woda instalowanych 
na zewnątrz budynku.

Dyrektywa OZE (RED II). Z końcem 2018 roku weszła 
w życie nowa unijna dyrektywa o odnawialnych źró-
dłach energii (RED II) wprowadzająca nowe zasady, 
którym będą musiały się podporządkować państwa 
Unii Europejskiej. Wiele zmian dotyczy energetyki 
rozproszonej, w tym bazującej na instalacjach prosu-
menckich i spółdzielniach energetycznych.

Nowa dyrektywa o odnawialnych źródłach energii 
(RED II), wraz z nową dyrektywą o efektywności 
energetycznej (EED) i rozporządzeniem dotyczą-
cym zarządzania unią energetyczną (EU Gover-
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nance), to podstawa nowej strategii energetycz-
nej Unii Europejskiej w dekadzie 2021-2030.

Celem przyjętych regulacji jest zwiększenie udziału 
energii z odnawialnych źródeł energii w unijnym mik-
sie energetycznym do co najmniej 32% do roku 2030, 
co ma z kolei prowadzić – wraz z realizacją działań 
zwiększających efektywność energetyczną – do ogra-
niczenia unijnych emisji CO2 o 40% w porównaniu 
z emisjami z 1990 roku (wg zapowiedzi instytucji 
UE ten cel w ramach realizacji „Europejskiego Zie-
lonego Ładu” zostanie zmieniony prawdopodobnie 
na 50-55%).
Swój udział w zwiększaniu unijnego celu OZE na rok 
2030 powinni mieć prosumenci oraz lokalne wspól-
noty energetyczne, którym w dyrektywie RED II 
poświęcono osobne artykuły. W artykule 21 zaty-
tułowanym „Prosumenci energii odnawialnej” czy-
tamy, że państwa członkowskie mają zapewnić, 
by konsumenci mieli prawo stać się prosumentami 
energii odnawialnej – samodzielnie lub za pośred-
nictwem tzw. koncentratorów (np. spółdzielni 
energetycznych). Przyznane prosumentom prawa 
to m.in.:

wytwarzanie energii odnawialnej, również na wła-⚫⚫
sne potrzeby;
przechowywanie i sprzedawanie swoich nadwy-⚫⚫
żek produkcji odnawialnej energii elektrycznej, 
w tym poprzez umowy zakupu odnawialnej ener-
gii elektrycznej, za pośrednictwem dostawców 
energii elektrycznej i poprzez ustalenia w zakresie 
partnerskiego (peer-to-peer) handlu, jednocze-
śnie nie podlegając – „odnośnie do energii elek-
trycznej, którą pobierają z sieci lub którą do sieci 
wprowadzają – dyskryminacyjnym lub niepro-
porcjonalnym procedurom i opłatom oraz opła-
tom sieciowym nieodzwierciedlającym kosztów; 
a także – odnośnie do samodzielnie wytworzo-
nej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
pozostającej w ich obiektach – dyskryminacyjnym 
lub nieproporcjonalnym procedurom i wszelkim 
opłatom”.

Prosumenci mają otrzymać prawo do instalowania 
i eksploatowania systemów magazynowania energii 
elektrycznej połączone z instalacjami wytwarzający-
mi odnawialną energię elektryczną na własny użytek 
– bez podlegania jakimkolwiek podwójnym opłatom, 
w tym opłatom sieciowym za zmagazynowaną ener-
gię elektryczną pozostającą w ich obiektach.
Zgodnie z dyrektywą RED II unijni prosumenci mają 
otrzymywać wynagrodzenie „w stosownych przy-
padkach również z systemów wsparcia, za samo-
dzielnie wytworzoną odnawialną energię elektrycz-
ną, którą wprowadzają do sieci, odzwierciedlające 
wartość rynkową tej energii elektrycznej i mogące 
uwzględnić jej długoterminową wartość dla sieci, 
środowiska i społeczeństwa”.

Dyrektywa RED II odnosi się także do energetyki 
prosumenckiej realizowanej w budynkach wieloro-
dzinnych. Zgodnie z przyjętymi zapisami prosumen-
ci energii odnawialnej zlokalizowani w tym samym 
budynku, w tym w budynku wielomieszkaniowym, 
mają prawo podejmować wspólnie działania – w tym 
produkować energię na własne potrzeby, magazy-
nować i sprzedawać nadwyżki – i mogą dokonywać 
ustaleń w zakresie dzielenia się między sobą energią 
odnawialną produkowaną w ich siedzibie lub siedzi-
bach, bez uszczerbku dla opłat sieciowych i innych 
odpowiednich opłat i podatków mających zastoso-
wanie do każdego prosumenta energii odnawialnej.
Państwa członkowskie mogą wprowadzić zróżni-
cowanie pomiędzy indywidualnymi prosumenta-
mi energii odnawialnej a działającymi grupowo 
prosumentami energii odnawialnej. Wszelkie takie 
zróżnicowanie musi być proporcjonalne i należycie 
uzasadnione.

„Europejski Zielony Ład”. Unijna polityka klima-
tyczno-energetyczna wyznaczająca ramy transfor-
macji sektora energetycznego jest kontynuowana 
w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu”. Celem 
jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klima-
tycznej w całej unijnej gospodarce. Ten plan jest 
traktowany priorytetowo przez unijne instytucje 
oraz większość państw członkowskich. Będzie on 
determinował kolejne rewizje unijnej legislacji coraz 
bardziej wpływając na kolejne unijne polityki – śro-
dowiskową, transportową, rolną, finansową, konku-
rencji itd. U podstaw planu leży wejście na ścieżkę 
redukcji CO2, która pozwoli osiągnąć neutralność 
klimatyczną w 2050 roku. Służyć temu będzie m.in. 
podwyższenie celu na rok 2030, czego konsekwencją 
będzie zwiększanie celów rozwoju OZE oraz efek-
tywności energetycznej.

8.2. Wybrane aspekty polityki 
klimatycznej i ochrony środowiska UE 
w kontekście zastosowania pomp 
ciepła w Polsce

8.2.1. Likwidacja problemu niskiej emisji  
w Polsce
Jak szacuje Instytut Ekonomii Środowiska, ponad 
70% zasobu budynków jednorodzinnych w Polsce 
korzysta z kotłów na paliwa stałe do centralnego 
ogrzewania. Na tej podstawie można oszacować, 
że jest to ponad 3,5 mln kotłów opalanych w więk-
szości węglem kamiennym i/lub drewnem. Z jed-
nej strony problem stanowią zwłaszcza przestarzałe 
urządzenia lub niespełniające żadnych standardów 
emisyjnych, z drugiej strony rodzaj i niska jakość spa-
lanego w kotłach paliwa. Brak odpowiednich filtrów 
i przestarzała technologia powodują, że w wyniku 
procesów spalania do atmosfery dostają się nie tylko 
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znaczne ilości dwutlenku węgla, ale przede wszyst-
kim substancje toksyczne dla zdrowia i życia ludzi. 
Tzw. niska emisja zanieczyszczeń (zanieczyszczenia 
emitowane na wysokości < 40 m) jest bezpośrednią 
przyczyną powstawania zjawiska smogu.
Zastosowanie pomp ciepła w Chinach, szczególnie 
północnych, pozwoliło na skuteczną walkę z proble-
mem zanieczyszczonego powietrza. Spośród wielu 
rozwiązań wybór padł tam na najczystszą z dostęp-
nych i zarazem najbardziej efektywną energetycznie 
technologię grzewczą. Emisja pyłów zawieszonych PM 
2,5 oraz benzo (a)pirenów BP związana ze stosowa-
niem pomp ciepła jest wielokrotnie niższa od tej wyni-
kającej z użytkowania kotłów na paliwo stałe monto-
wanych w budynkach jednorodzinnych, podobnie jak 
dzieje się to w systemach ciepłowniczych.

Co jest istotne, pompy ciepła nie powodują tzw. 
niskiej emisji (kominy o wysokości poniżej 40 m). 
Emisja związana ze stosowaniem pomp ciepła jest 
zależna od źródła energii, z którego w elektrowniach 
produkowana jest energia elektryczna zasilająca 
pompy ciepła. Obecnie wiodącym źródłem energii 
w procesie produkcji energii elektrycznej w Polsce 
jest węgiel. Spalanie węgla w elektrowniach i elek-
trociepłowniach jest jednak bezpieczniejsze, ponie-
waż muszą one spełniać odpowiednie normy emisji. 
Przestrzeganie tych norm łatwiej jest wyegzekwo-
wać w elektrowniach niż w milionach gospodarstw 
domowych. W każdym razie im większy będzie 
udział nieemisyjnych źródeł energii (OZE, elektrow-
nie atomowe) w produkcji energii elektrycznej, tym 
czystszą technologią będą pompy ciepła.

Rys. 31. Terminy wycofania z użytkowania pozaklasowych kotłów na paliwa stałe wynikające z wojewódzkich 
uchwał antysmogowych (po lewej) oraz szacowane liczby kotłów na paliwa stałe w tys. sztuk do wymiany do roku 
2024 (po prawej). Opracowanie PORT PC

Rys. 32. Pompy ciepła są gotowe na pełną dekarbonizację ciepła w systemach energetycznych przyszłości. Źródło: 
BWP/PORT PC
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Likwidacja problemu niskiej emisji nie będzie możli-
wa bez wymiany kotłów stałopalnych na bezemisyj-
ne lub niskoemisyjne rozwiązania. Częściowym roz-
wiązaniem problemu może być podłączenie do sieci 
ciepłowniczych, a poza obszarem ich występowania 
– zastosowanie kotłów gazowych lub pomp ciepła. 
Przewagą pomp ciepła nad kotłami gazowymi jest 
brak konieczności uzależnienia klienta końcowego 
od zmiennych cen paliw importowanych oraz niższe 
koszty eksploatacji.
Na rys. 31 pokazano terminy wycofania z użytkowa-
nia pozaklasowych kotłów na paliwa stałe wynika-
jące z wojewódzkich uchwał antysmogowych oraz 
szacowane liczby kotłów na paliwa stałe (w tys. szt.) 
do wymiany do końca 2023 roku.

8.2.2. Dekarbonizacja ogrzewania
W trakcie szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu 
sygnatariusze porozumienia (wśród nich również 
Polska) zobowiązali się do podjęcia działań mających 
na celu zatrzymanie globalnego ocieplenia na pozio-
mie wzrostu temperatury poniżej +2°C.

W perspektywie długoterminowej konieczna 
będzie stopniowa dekarbonizacja całego sek-
tora energetycznego, która nie będzie możli-
wa bez dekarbonizacji sektora produkcji ciepła 
i połączenia sektorów zużycia ciepła i transportu 
(rys. 32).

Pompy ciepła są technologią gotową na realiza-
cję nowej strategii polityki energetycznej związanej 
z dekarbonizacją, będąc swoistym buforem pomię-
dzy obecnie funkcjonującymi systemami energe-
tycznymi, a w pełni scyfryzowanymi systemami 
energetycznymi przyszłości. Za pomocą pomp cie-

pła można produkować w pełni zdekarbonizowane 
ciepło do ogrzewania lub chłodzenia budynków, 
do wykorzystania w procesach przemysłowych lub 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Elektryfikacja ogrzewania jest wielokrotnie bar-
dziej efektywna (3,5 do 7 razy) niż spalanie wodoru 
w kotłach gazowych, produkowanego z odnawial-
nych źródeł energii (rys. 33).

8.2.3. Obniżenie emisji dwutlenku węgla przy 
ogrzewaniu budynków
Elektryfikacja ogrzewania obserwowana obecnie 
w krajach europejskich jest możliwa niemal wyłącz-
nie dzięki technologii pomp ciepła, a konkretnie 
ich efektywności energetycznej. Z jednej dostar-
czonej jednostki energii elektrycznej napędowej 
produkują one obecnie od 3 do 6 jednostek energii 
cieplnej lub chłodu. Gdyby stosunek ten wynosił 
1:1 jak w przypadku tradycyjnych elektrycznych 
pieców akumulacyjnych czy kotłów elektrycznych, 
ich szerokie stosowanie związane byłoby z istot-
nie zwiększonym zużyciem energii elektrycznej, 
a to mogłoby zagrozić funkcjonowaniu sieci elek-
troenergetycznych ze względu na zbyt duże obcią-
żenie elektryczne. Pompy ciepła są technologią 
gotową do współpracy z inteligentnymi sieciami 
energetycznymi Smart Grid.

Jeżeli przyjmie się, że zgodnie z założeniami opra-
cowania IRENA REMAP 2030 pośrednia emisja 
CO2 z 1 kWh energii elektrycznej spadnie w 2030 
roku z obecnych 770 do 420 g/kWh, to w takich 
warunkach wykorzystanie pomp ciepła zapewni 
ponad dwukrotną redukcję emisji CO2 w stosun-
ku do urządzeń korzystających z paliw kopalnych 
(rys. 34).

Rys. 33. Elektryfikacja ogrzewania jest wielokrotnie bardziej efektywna niż spalanie wodoru produkowanego 
z odnawialnych źródeł energii. Źródło: Climate Change Committee 2018
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8.2.4. Zwiększenie udziału OZE
Pompy ciepła to urządzenia, które w około 75% 
pobierają ciepło z otoczenia (zmagazynowane 
w powietrzu, wodzie lub w gruncie – rys. 35), dzięki 
czemu są technologią uznaną za korzystającą z odna-
wialnych źródeł energii. Ich szerokie stosowanie 
może pomóc w realizacji celu nałożonego na Polskę 
na mocy Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promo-
wania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

PORT PC szacuje, że w 2019 roku pracujące 
w Polsce pompy ciepła produkowały rocznie około  
237 KToe energii ze źródeł odnawialnych.

Na rys. 36 przedstawiono porównanie rocznej staty-
stycznej produkcji OZE dla wybranych technologii 
grzewczych przy założeniu zastosowania pompy 
ciepła o mocy grzewczej 10 kW.

8.2.5. Efektywność energetyczna i klasy ener-
getyczne
Do zalet pomp ciepła należy zaliczyć również szero-
ki zakres ich stosowania, który umożliwia tej tech-
nologii przenikanie każdego z sektorów konsumu-
jących energię. Przykładowo: szerokie stosowanie 
pomp ciepła w procesach przemysłowych mogłoby 
istotnie ograniczyć energochłonność tego sektora. 
Pozyskiwanie energii z ciepła odpadowego, powie-
trza wyrzutowego czy produkcja ciepła procesowego 
to tylko nieliczne zastosowania, w których urządzenia 
te z powodzeniem zastępują nieefektywne i przesta-
rzałe systemy grzewcze i chłodzące.
Dzięki zastosowaniu pomp ciepła o najwyższych 
klasach efektywności energetycznej (A++, A+++, rys. 
37 i 38) możliwe jest również istotne ograniczenie 
zużycia energii w sektorze mieszkaniowym i komer-
cyjnym. Według danych GUS, gospodarstwa domo-

Rys. 34. Emisja CO2 obecnie i w 2030 roku zgodnie z prognozami emisji CO2 dla energii elektrycznej według IRENA 
– REMAP 2030. Źródło: obliczenia własne

Rys. 35. Pompy ciepła są gotowe na pełną dekarbonizację ciepła i w perspektywie najbliższych dziesięcioleci mogą 
produkować ciepło pochodzące w 100% z OZE, bez żadnej emisji pyłów zawieszonych. Źródło: BWP/PORT PC



SCENARIUSZE ELEKTRYFIKACJI OGRZEWANIA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH W POLSCE DO 2030 ROKU

51

Rys. 36. Roczna produkcja OZE w kWh/rok zgodnie z metodologią KE i Eurostat. Opracowanie własne

Rys. 37. Pompy ciepła mają najwyższe klasy energetyczne wśród urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania. 
Źródło: EHPA/PORT PC

Rys. 38. W nowym projekcie „Forum Dyskusyjnego LOT 1” pompy ciepła mają mieć najwyższe klasy energetyczne 
wśród urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania. Źródło: EHPA/PORT PC
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we w Polsce w 2015 roku zużywały aż 80% energii 
na cele ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej. Stosowanie pomp ciepła 
w skali mikro przekłada się na zmniejszenie zużycia 
energii, a w skali makro i w perspektywie długoter-
minowej może mieć wpływ na ograniczenie koniecz-
ności importu paliw kopalnych.

8.2.6. Rola pomp ciepła w budynkach około 
zeroenergetycznych i plus energetycznych
Osiągnięcie założonych celów polityki klimatycz-
no-energetycznej UE do 2020 roku i do 2030 roku 
oraz wymagania Dyrektywy EPBD (2010/31/UE) 
w sprawie charakterystyki energetycznej budyn-
ków przyczyniają się do wzrostu zainteresowania 
budownictwem energooszczędnym. Dyrekty-
wa EPBD wymaga, by już od początku roku 2019 
nowe budynki zajmowane i posiadane przez władze 
publiczne były obiektami o niemal zerowym zużyciu 
energii. Od 2021 roku wymagania te mają dotyczyć 
wszystkich nowych budynków. Już dziś coraz więcej 
inwestorów decyduje się na budowę obiektów w tej 
technologii, skoro wkrótce rozwiązania takie mają 
stać się standardem. Nowoczesne budownictwo 
wkracza na nową ścieżkę, w której już w niedalekiej 
przyszłości dominować będą nowe budynki o niemal 
zerowym, a nawet zerowym zużyciu energii (w ujęciu 
bilansu energetycznego w ciągu roku).
Zgodnie z Dyrektywą EPBD, budynek o niemal zero-
wym zużyciu energii oznacza:
„…budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energe-
tycznej… Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wyma-
ganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim 
stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii 
ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub 
w pobliżu...”.
Z punktu widzenia sposobów dostarczania do takie-
go budynku energii ze źródeł odnawialnych do dys-
pozycji pozostają mikroinstalacje OZE produkujące 
energię elektryczną oraz te, które dostarczają ciepło.

Wszystko wskazuje na to, że pompy ciepła, które 
większość energii pobierają z otoczenia, będą 

instalacjami OZE odgrywającymi kluczową rolę 
w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii.

Efektywność produkcji ciepła w przypadku pomp 
ciepła jest największa spośród wszystkich instalacji 
grzewczych, ponieważ około ¾ energii pobieranej 
przez pompę ciepła to energia słoneczna (zmagazyno-
wana w powietrzu, wodzie lub w gruncie). Pompy cie-
pła ugruntowały swoją pozycję w sektorze budynków 
nowo budowanych z uwzględnieniem budownictwa 
energooszczędnego. Co więcej, wciąż są możliwości 
do dalszego ich rozwoju w zakresie projektowania 
i kontroli systemu grzewczego budynku, jak również 
jego integracji z automatyką budynkową. Dodatkowo 
obiekty, w których zastosowano pompy ciepła mogą 
stać się aktywnymi graczami w systemie energetycz-
nym, ponieważ mogą korzystać z nadwyżek energii 
elektrycznej, magazynując ją w postaci ciepła. Ponad-
to, dzięki pompom ciepła możliwe jest wykorzystanie 
ciepła niskotemperaturowego pochodzącego ze źró-
deł odnawialnych (jest to ciepło, którego w zasadzie 
nie można wykorzystać w inny sposób). Pompy ciepła 
w połączeniu z innymi technologiami bazującymi 
na odnawialnych źródłach energii i magazynowa-
niem energii są ważną technologią umożliwiającą 
zarządzanie komfortem cieplnym budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii.
W zrealizowanych do tej pory projektach pilotażo-
wych i demonstracyjnych takich budynków miesz-
kalnych w Europie, wybór technologii zapewniającej 
ciepło zwykle pada na pompę ciepła, gdyż jest 
to jedyne urządzenie grzewcze, które jednocześnie 
może realizować ogrzewanie lub chłodzenie obiektu 
oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa cie-
pła lokalnie nie emituje zanieczyszczeń powietrza. 
Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście pro-
blemu znacznego stężenia zanieczyszczeń powietrza 
pochodzących z konwencjonalnych palenisk (tzw. 
niska emisja zanieczyszczeń), z którym boryka się 
większość obszarów Polski.
Co więcej, biorąc pod uwagę koncepcję budyn-
ku o niemal zerowym zużyciu energii, w którym 
do produkcji energii elektrycznej wykorzystane są 
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technologie odnawialnych źródeł energii, instala-
cja grzewcza z pompą ciepła nie generuje zanie-
czyszczeń powietrza związanych z produkcją ener-
gii elektrycznej. Sektor budownictwa jest jednym 
z największych konsumentów energii, jest również 
jednym z czołowych emitentów dwutlenku węgla 
(emisja stanowi w tym przypadku 40% całkowi-
tej emisji CO2 w Europie). Pompy ciepła to efek-
tywny ekonomicznie sposób redukcji emisji CO2. 
Kilka projektów badawczych pokazało, że budynki 
o niemal zerowym zużyciu energii mogą być neu-
tralne jeśli chodzi o emisję CO2. Pompa ciepła jako 
elastyczny konsument energii umożliwia integrację 
magazynowania energii z innymi technologiami OZE 
(np. z panelami fotowoltaicznymi). Dodatkowo 
pompy ciepła mogą być pomocne w zarządzaniu 
energią elektryczną w systemach smart grid. Pompy 
ciepła w budynkach o niemal zerowym zużyciu 
energii mogą ponadto stać się kluczową technologią 
w procesie tworzenia trwałych i neutralnych pod 
względem emisji CO2 obszarów samodzielnych ener-
getycznie czy spółdzielni energetycznych.

Ze względu na innowacyjność technologii obiek-
tów o niemal zerowym i zerowym zużyciu energii 
nie istnieje jeszcze ich precyzyjna i jednoznaczna 
definicja.

Dyrektywa EPBD mówi, że Plany krajowe państw 
członkowskich powinny zawierać m.in.:
„… szczegółowo stosowaną w praktyce przez dane 
państwo członkowskie definicję budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii odzwierciedlającą ich krajo-
we, regionalne lub lokalne warunki i obejmującą licz-
bowy wskaźnik zużycia energii pierwotnej wyrażony 
w kWh/m2 na rok...”.

Aktualne Warunki Techniczne określają maksy-
malne zużycie energii pierwotnej na kolejnych 
etapach dążenia budynku do standardu energo-
oszczędnego.

Od 1 stycznia 2017 roku nowy budynek jednoro-
dzinny w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu 
nie może zużywać więcej niż 95 kWh/(m2 · rok) 
jednostkowej energii pierwotnej (EPmax), a od 1 
stycznia 2021 roku nie będzie mógł zużywać jej 
więcej niż 70 kWh/(m2 · rok).

Wydane przez POBE opracowanie „Jak spełnić 
wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki 
od 2021 roku?” jasno wskazuje na konieczność 
szerokiego zastosowania techniki systemowej 
w nowych budynkach. Od 2021 roku stosowa-
nie tradycyjnych technologii grzewczych (np. kotły 
gazowe czy olejowe) w nowych budynkach, będzie 
możliwe tylko wtedy, gdy będą dodatkowo wspo-
magane urządzeniami korzystającymi z odnawial-
nych źródeł energii (np. panele fotowoltaiczne, 
kolektory słoneczne czy pompy ciepła). Tradycyj-
ne technologie grzewcze w nowych budynkach 
będą ponadto musiały być uzupełnione wentylacją 
mechaniczną z odzyskiem ciepła.

8.2.7. Wskaźnik gotowości smart – SRI według 
znowelizowanej Dyrektywy EPBD 2018/844
Wskaźnik gotowości smart (Smart Readiness Indi-
cator, SRI) jest nowym narzędziem, które zostało 
zaproponowane w ostatniej nowelizacji Dyrektywy 
EPBD 2018/844.

Wskaźnik SRI pozwala ocenić gotowość budyn-
ków do obsługi inteligentnych rozwiązań.

Rys. 39. Wskaźnik gotowości smart (SRI) do oceny budynków
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Rys. 40. Rozkład zapotrzebowania mocy Krajowej Sieci Energetycznej w przykładowych latach 2010-2012. Źródło: PSE

Rys. 41. Dobowy rozkład zapotrzebowania mocy Krajowej Sieci Energetycznej w okresie roku. Źródło: PSE

Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą EPBD we 
wskaźniku SRI uwzględnione są trzy kluczowe funkcje:

zdolność do utrzymania efektywności energetycznej ⚫⚫
i operacyjnej budynku poprzez dostosowanie zuży-
cia energii, np. przez wykorzystanie energii z OZE;
zdolność do przystosowania trybu pracy w odpowie-⚫⚫
dzi na potrzeby użytkownika z należytym uwzględ-
nieniem dostępności, łatwości obsługi, utrzyma-
nia zdrowych warunków klimatu wewnętrznego 
w budynku i zdolności do informowania o zużyciu 
energii;
elastyczność ogólnego zapotrzebowania na ⚫⚫
energię elektryczną w budynku, w tym jego zdol-
ność do czynnego i biernego uczestnictwa w sieci, 

np. przez elastyczność i możliwości przesunięcia 
obciążenia.

Kolejnym celem pośrednim wprowadzenia SRI jest 
poprawa współpracy między wszystkimi uczestni-
kami rynku wpływającymi na wznoszenie obiektów 
budowlanych i integracja sektora budynków z przy-
szłymi systemami energetycznymi i rynkami.

Kryteria SRI. Nowy budynek o najwyższej klasie SRI 
musi odpowiednio spełniać wymogi ośmiu głównych 
kryteriów (rys. 39):

efektywność energetyczna pod kątem izolacyjno-⚫⚫
ści i wyposażenia budynku efektywne technologie 
grzewcze (np. pompy ciepła);
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elastyczność pracy przy współpracy z siecią elek-⚫⚫
tryczną;
własna produkcja energii (np. PV);⚫⚫
komfort mieszkańców;⚫⚫
wygoda mieszkańców;⚫⚫
warunki zdrowotne wewnątrz i na zewnątrz ⚫⚫
budynku (np. wentylacja mechaniczna z odzy-
skiem ciepła);
brak negatywnego wpływu poza budynkiem ⚫⚫
na zdrowie innych oraz na zdrowie mieszkańców;
rozwiązania zastosowane w budynku powinny ⚫⚫
przewidywać i informować o konieczności serwi-
su, przeglądów czy ewentualnych usterkach;
uzupełnieniem są systemy cyfrowe informujące ⚫⚫
mieszkańców o istotnych kwestiach związanych 
z budynkiem.

Branża niskoemisyjnych urządzeń grzewczych w Pol-
sce mocno wspiera wprowadzenie tego wskaźnika 
i promuje wdrożenie go na poziomie krajowym, jako 
że pompy ciepła wspomagają energooszczędność 
oraz idealnie wpisują się w inteligentne i zintegrowa-
ne systemy infrastruktury budynkowej w połączeniu 
z wentylacją mechaniczną i fotowoltaiką.
Wprowadzenie powyższego wskaźnika w krajach człon-
kowskich nie jest obligatoryjne, a decyzję każdy kraj 
ma podjąć samodzielnie. Państwa członkowskie mają 
natomiast około półtora roku na dostosowanie swoich 
regulacji do wymogów nowej Dyrektywy EPBD.
Aktualne informacje na temat wskaźnika SRI są 
na stronie: www.smartreadinessindicator.eu

8.2.8. Smart Grid
System inteligentnego sterowania siecią energetycz-
ną, czyli technologie smart grid, zaczyna się obec-
nie stosować między innymi po to, aby osiągnąć 
najwyższą możliwą elastyczność energetyczną sieci 

energetycznych. Dzięki smart grid można również 
zwiększyć efektywność sieci energetycznej oraz nie-
zawodność i bezpieczeństwo poszczególnych ogniw 
łańcucha dostaw energii. Technologia ta umożliwi 
w przyszłości również odbiorcom energii aktywne 
uczestniczenie w rynku energii i tym samym bardziej 
świadome przyczynianie się do ochrony klimatu.

UE w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
o efektywności końcowego wykorzystania ener-
gii i usługach energetycznych (2006/32/WE) nało-
żyła na wszystkie państwa członkowskie obowią-
zek spełnienia w określonym czasie wymagań 
odnośnie do uzyskania odpowiednich wskaźni-
ków w zakresie m. in. wzrostu konkurencyjności 
rynku elektroenergetycznego i poprawy efek-
tywności energetycznej.

Poprzez zastosowanie technologii smart grid 
pompa ciepła mogłaby być np. zdalnie włącza-
na w taki sposób, aby pracować głównie w porze 
najtańszej energii elektrycznej, czyli poza szczy-
tem energetycznym. W okresach, w których 
ilość energii elektrycznej w sieci jest deficytowa 
i zarazem najdroższa, pompa ciepła mogłaby być 
zdalnie wyłączana. Dobrze ocieplony budynek, 
o dużej akumulacyjności cieplnej nie będzie się 
w stanie szybko wychłodzić.
Rys. 40 i 41 pokazują, że zarówno godziny szczytu 
zapotrzebowania na energię elektryczną, jak i naj-
mniejszego zapotrzebowania są zmienne i zasto-
sowanie stałych i jednakowych okresów blokady 
pomp ciepła nie jest w stanie zagwarantować naj-
wyższej efektywności energetycznej. Optymalnym 
i rekomendowanym przez PORT PC rozwiązaniem 
byłoby zastosowanie taryfy typu G13.  ■
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9 Analiza inwestycji z pompą 
ciepła metodą całkowitych 
kosztów rocznych 
(wg wytycznych PORT PC 
cz� 7 – VDI 2067)
9.1. Całkowite koszty roczne według 
wytycznych PORT PC cz. 7 – VDI 2067

Narzędziem, które od ponad 40 lat powszechnie 
używane jest w Niemczech i wielu innych krajach 
Europy (Austria, Szwajcaria) do przeprowadzania 
analizy ekonomicznej w celu porównania kosztów 
różnych technologii grzewczych w budynkach, są 
wytyczne Związku Inżynierów Niemieckich VDI 2067. 
W 2015 roku wytyczne te zostały przetłumaczone, 
uzupełnione i wydane przez PORT PC jako wytyczne 
PORT PC cz. 6. Zawarta w nich metodologia pozwala 
obliczyć tzw. całkowite koszty roczne dla różnych 
systemów ogrzewania.
Według wspomnianych wytycznych na całkowite 
koszty roczne składają się:

koszty zużytej energii,⚫⚫
koszty kapitałowe (zakłada się zawsze wzięcie kre-⚫⚫
dytu na inwestycję),
koszty konserwacji (napraw i przeglądów).⚫⚫

Całkowite koszty roczne mogą być podstawą przy 
wyborze optymalnego rozwiązania. Pokazują realnie 
najtańszą technologię z punktu widzenia kredytowa-
nej inwestycji.

W bardzo wielu przypadkach zastosowania pomp 
ciepła wyższe są koszty roczne inwestycyjne 
(roczne raty kredytu), a wyraźnie niższe koszty 
serwisu i zużycia energii. Oznacza to, że kredy-
towana inwestycja zwraca się cały czas na bie-
żąco, bo łączne koszty są najniższe w stosunku 
do innych technologii.

W kosztach kapitałowych ujęte są różne okresy 
użytkowania poszczególnych elementów instalacji, 
np. pompa ciepła 20 lat, dolne źródło pompy ciepła, 
czyli pionowy gruntowy wymiennik ciepła 50 lat, 
pomieszczenie kotłowni 40 lat itd. Udział kosztów 

obsługi pomp ciepła bierze się z przyjętej metodo-
logii zawartej w wytycznych VDI 2067, która zakłada, 
że roczne koszty napraw (konserwacji) są na pozio-
mie około 1-2% kosztów inwestycyjnych.
Tymczasem wieloletnie badanie w szwajcarskim pro-
gramie FAWA pokazuje, że średnie koszty roczne 
napraw dla poprawnie zamontowanych pomp ciepła 
są znacząco niższe niż zakłada metodologia VDI 2067 
i nie przekraczają wartości 0,3-1% rocznie kosztów 
inwestycyjnych. Analizę całkowitych kosztów rocz-
nych przeprowadza się za każdym razem indywidu-
alnie, posługując się aktualnym zestawem danych.

9.2. Pompa ciepła w typowym, 
nowym budynku jednorodzinnym

Jakie są koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
w typowym nowym budynku jednorodzinnym 
i czy warto zainwestować w pompę ciepła?

Od kilku lat widać silną tendencję do budowa-
nia niewielkich budynków jednorodzinnych 
o powierzchni około 130 m2 i mniejszych. Jeżeli 
weźmie się pod uwagę wszystkie koszty pochodne 
związane z instalacją kotła gazowego czy kotła 
na biomasę, zastosowanie pompy ciepła typu 
powietrze/woda jest często już porównywalne 
w kosztach inwestycyjnych. W przypadku kotła 
gazowego należy uwzględnić np. koszty komi-
na wraz kosztami stopy fundamentowej, obróbek 
dachowych czy elewacji komina, kanałów wentyla-
cyjnych i instalacji gazowej, a także przyłącza gazu 
wraz z kosztami projektu.
Jeżeli weźmie się pod uwagę konieczność chłodze-
nia pomieszczeń, to trzeba doliczyć również koszt 
zakupu klimatyzatora lub kilku klimatyzatorów.
W przypadku zastosowania kotła na biomasę, oprócz 
ceny samego kotła (koszt zakupu kotła spełniają-
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cego wymogi ekoprojektu jest stosunkowo wyso-
ki), należy doliczyć koszty bufora wody grzewczej 
o pojemności 300-500 l wraz z podłączeniem oraz 
osprzętu hydraulicznego podwyższającego tempe-
raturę powrotu. Do tego dochodzą istotne koszty 
inwestycyjne dotyczące dedykowanego pomiesz-
czania na opał i kotłownię. Koszt wybudowania każ-
dego metra kwadratowego budynku to kwota 2000-
2500 PLN, a w przypadku kotłowni czy magazynu 
na opał potrzeba co najmniej kilkunastu metrów 
kwadratowych. Często dużym wyzwaniem jest brak 
miejsca na kotłownie w małych budynkach, co może 
znacząco ograniczyć możliwość stosowania kotłów 
na paliwa stałe.

Warto zaznaczyć, że koszt powietrznej pompy 
ciepła z montażem jest znacznie niższy od łącz-
nej ceny montażu kotła gazowego oraz osprzętu 
z kolektorami słonecznymi do przygotowania 
c.w.u. czy dodatkową instalacją do chłodzenia 
budynku (np. urządzenie multisplit). W przypad-
ku wykorzystania pompy ciepła mamy chłodze-
nie płaszczyznowe aktywne lub pasywne.

Przykład i symulacja kosztów. Aby porównać nakła-
dy inwestycyjne dla różnych technologii w powią-
zaniu z kosztami eksploatacyjnymi, przedstawimy 
symulację. Obejmie ona koszty roczne centralnego 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w nowym 
budynku jednorodzinnym o powierzchni ogrzewa-
nej 130 m2, wykonanym w standardzie WT 2021, przy 
założeniu zużycia ciepłej wody użytkowej w ilości 
200 l/dobę. W analizowanym przypadku założono 
konieczność zastosowania chłodzenia pomieszczeń 
w budynku. W obliczeniach wzięto pod uwagę różne 
warianty inwestycji (technologie):

wariant A⚫⚫  – kocioł gazowy, kondensacyjny 
(klasa A) z kolektorami słonecznymi do c.w.u. 
i instalacją chłodzenia budynku;  
wariant B ⚫⚫ – gazowa pompa ciepła (klasa A++);
wariant C⚫⚫  – kocioł na pellet i dodatkowa instalacja 
chłodzenia budynku;  
wariant D ⚫⚫ – kocioł elektryczny i instalacja chłodze-
nia budynku;  
wariant E⚫⚫  – pompa ciepła typu powietrze/woda 
i instalacja fotowoltaiczna do celów c.o. i c.w.u.;
wariant F⚫⚫  – pompa ciepła typu powietrze/woda 
z funkcją chłodzenia budynku (rewersyjna);
wariant G⚫⚫  – gruntowa pompa ciepła (typu solan-
ka/woda z chłodzeniem pasywnym).

Zestawienie przykładowych kosztów inwestycji w obli-
czeniach pokazane jest na rys. 42. Z kolei na rys. 43 
zostały zobrazowane całkowite koszty roczne zastoso-
wanych rozwiązań (w różnych wariantach).

Ocena rozwiązań. Wykorzystanie pompy ciepła 
powietrze/woda z instalacją PV działającą w tzw. sys-
temie opustu, zarówno pod względem kosztów eks-
ploatacyjnych, jak i całkowitych kosztów rocznych 
wydaje się optymalne. W przypadku wykorzystania 
dobrej klasy pomp ciepła z instalacją ogrzewania 
podłogowego z temperaturą projektową 35/30°C, 
wartość SCOP będzie blisko przedziału 3,5-4,3. 
Wybór ogrzewania płaszczyznowego (podłogowe, 
ścienne, sufitowe) zapewni największą efektywność 
urządzeń, a zarazem pozwoli na najniższe kosz-
ty ogrzewania również w przypadku zastosowania 
pompy ciepła typu powietrze/woda i umożliwi chło-
dzenie płaszczyznowe budynku.
Porównanie całkowitych kosztów rocznych na rys. 43 
pokazuje, że najtańszym rozwiązaniem jest wariant 
E (pompa ciepła typu powietrze/woda z dodatkową 

Rys. 42. Koszty inwestycyjne (oraz wartość dotacji wraz z ulgą termomodernizacyjną) urządzeń grzewczych w nowym 
budynku jednorodzinnym o powierzchni ogrzewanej 130 m2. Źródło: obliczenia własne PORT PC
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instalacją fotowoltaiczną o mocy 4,2 kWp). Jednak róż-
nica całkowitych kosztów w stosunku do alternatyw-
nych rozwiązań w oparciu o paliwo kopalne – kocioł 
gazowy czy kocioł na pellet jest stosunkowo nieduża. 
Wyższe koszty inwestycyjne mogą dodatkowo ogra-
niczać decyzję wyboru tego wariantu (wariant E)

9.3. Pompa ciepła 
w typowym, istniejącym budynku 
jednorodzinnym

Jakie są koszty inwestycyjne i eksploatacyjne 
związane z zastosowaniem nowego źródła ciepła 
w typowym, już istniejącym budynku jednoro-

dzinnym modernizowanym w ramach progra-
mu „Czyste Powietrze” i przy wykorzystaniu ulgi 
termomodernizacyjnej? Czy warto zainwestować 
w takim przypadku w pompę ciepła?

Program „Czyste Powietrze” (w nowej odsłonie 
z 2020 r.) promuje niskoemisyjne i efektywne tech-
nologie grzewcze – dotyczy to zarówno efektyw-
nych pomp ciepła, jak i kotłów na biomasę. Dofi-
nansowanie z programu tych źródeł ciepła można 
zatem uwzględnić w naszej analizie, a dodatkowo 
zwrot części nakładów na inwestycję odpowiednio 
do zasad rozliczania inwestycji w ramach ulgi termo-
modernizacyjnej - odpisu podatkowego.

Rys. 43. Całkowite koszty roczne eksploatacji urządzeń grzewczych w nowym budynku jednorodzinnym o powierzchni 
ogrzewanej 130 m2. Źródło: obliczenia własne PORT PC

Rys. 44. Koszty inwestycyjne (uwzględniające wartość dotacji z programu „Czyste Powietrze” wraz z ulgą termomoder-
nizacyjną 17%) w urządzenia grzewcze w istniejącym budynku jednorodzinnym o powierzchni ogrzewanej 150 m2.  
Źródło: obliczenia własne PORT PC

Pobierz plik 
z obliczeniami (xls) 

https://bit.ly/2VQmIx
w xls
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Rys. 45. Całkowite koszty roczne eksploatacji urządzeń grzewczych w istniejącym budynku jednorodzinnym o powierzch-
ni ogrzewanej 150 m2. Źródło: obliczenia własne PORT PC

Przykład i symulacja kosztów. W tym przypadku 
w obliczeniach został uwzględniony typowy, istnie-
jący budynek jednorodzinny o powierzchni ogrze-
wanej około 150 m2, w którym zużycie ciepłej wody 
użytkowej kształtuje się na poziomie 200 l/dobę (4 x 
50 l/dobę). W obliczeniach porównano różne warian-
ty modernizacji źródła ciepła:

wariant A⚫⚫  – kocioł gazowy, kondensacyjny (klasa A);
wariant B⚫⚫  – gazowa pompa ciepła (klasa A++);
wariant C⚫⚫  – kocioł na pellet (klasa A+);
wariant D⚫⚫  – kocioł elektryczny;   
wariant E⚫⚫  – pompa ciepła typu powietrze/woda 
i instalacja fotowoltaiczna do celów c.o. i c.w.u.;
wariant F⚫⚫  – pompa ciepła typu powietrze/woda;
wariant G⚫⚫  – pompa ciepła typu solanka/woda.

Zestawienie przykładowych kosztów inwestycji 
w obliczeniach pokazane jest na rys. 44, a całkowite 
koszty roczne eksploatacji urządzeń – na rys. 45.

W obliczeniach założono maksymalny koszt kwalifi-
kowany (w przypadku gazowej pompy ciepła zało-
żono większy koszt) i zarazem maksymalną kwotę 
dofinasowania w „Czystym Powietrzu” oraz uwzględ-
niono wartość ulgi termomodernizacyjnej (17%) 
na inwestycje (po odliczeniu wartości dotacji w „Czy-
stym Powietrzu”).

Ocena rozwiązań. Porównanie całkowitych kosztów 
rocznych na rys. 45 pokazuje, że najtańszym rozwią-
zaniem jest wariant E (pompa ciepła typu powietrze/
woda z dodatkową instalacją fotowoltaiczną o mocy 
5,3 kWp). Jednak różnica całkowitych kosztów eks-
ploatacyjnych w stosunku do alternatywnych roz-
wiązań w oparciu o paliwo kopalne – kocioł gazowy 
czy kocioł na pelet – jest stosunkowo nieduża. Wyż-
sze koszty inwestycyjne mogą zatem ograniczać 
decyzję wyboru tego wariantu (wariant E).  ■

Pobierz plik 
z obliczeniami (xls) 

https://bit.ly/2Y14v2Y
w xls
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9 Podstawowe informacje 
o PORT PC
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła (PORT PC) to stowarzyszenie branżowe, 
którego pierwszym celem jest wzmocnienie wize-
runku technologii pomp ciepła poprzez stworze-
nie systemu zarządzania jakością, opracowywa-
nie i wdrażanie standardów technicznych oraz 
certyfikację i prowadzenie fachowego doradztwa 
technicznego na uznanym w skali europejskiej 
poziomie.

PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskie-
go Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą 
w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi 
organizacjami branżowymi, m.in. niemieckim stowa-
rzyszeniem BWP czy szwajcarskim FWS, Instytutem 
Fraunhofera ISE oraz naukowcami z uczelni technicz-
nych, w tym Politechniki Warszawskiej, Politechniki 
Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej i Akademii 
Górniczo-Hutniczej.
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Cie-
pła (PORT PC) współpracuje również z innymi sto-
warzyszeniami bezpośrednio lub pośrednio zwią-
zanymi z technologią pomp ciepła i efektywnością 
budynków, m.in. z Porozumieniem Branżowym 
na rzecz Efektywności Energetycznej Budynków, 
skupiającym siedem czołowych organizacji branżo-
wych skupionych wokół efektywności energetycz-
nej budynków.
PORT PC w swoich działaniach skupia się głównie 
na rozpowszechnianiu wiedzy na temat pomp cie-

pła, a także podnoszeniu jakości wykonywanych 
instalacji z pompami ciepła. Ponadto celem PORT 
PC jest stworzenie optymalnych warunków dla 
technologii pomp ciepła w zakresie prawodawstwa, 
rozporządzeń, dyrektyw, standardów technicznych 
i wsparcia. Wszystkie te działania mają się przyczynić 
do stworzenia warunków do szybkiego i harmonij-
nego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Polityka jakości PORT PC. Od początku istnienia 
Stowarzyszenia jednym z głównych celów PORT 
PC jest dbanie o zrównoważony rozwój technolo-
gii pomp ciepła oraz zapewnianie odpowiedniej 
jakości. Jest to realizowane poprzez opracowywa-
nie i wdrażanie standardów technicznych w postaci 
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publikacji „Wytycznych projektowania, wykonania 
i odbioru instalacji z pompami ciepła” oraz porad-
ników, certyfikację pomp ciepła (EHPA Q) oraz szko-
lenia dla instalatorów tych urządzeń (EUCERT). Te 
trzy grupy przedsięwzięć podjętych przez PORT PC 
dają gwarancję wysokiej jakości pojedynczych urzą-
dzeń i kompletnych instalacji z pompami ciepła, 
co w rezultacie skutkować będzie wysokim pozio-
mem bezpieczeństwa i długoletnim zadowoleniem 
inwestora.

Publikacje PORT PC. Stowarzyszenie, korzystając 
ze specjalistycznej wiedzy swoich członków oraz ich 
wieloletniego doświadczenia, wydało do tej pory 
osiem części „Wytycznych projektowania wykonania 
i odbioru instalacji z pompami ciepła”:

część 1. Dolne źródła ciepła do pomp ciepła;⚫⚫
część 2. Skrócona metoda obliczania rocznego ⚫⚫
współczynnika efektywności pomp ciepła;
część 3. Uproszczona metoda obliczania rocznego ⚫⚫
współczynnika efektywności grzewczej i rocznego 
współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyj-
ną pompą ciepła;
część 4. Zapobieganie szkodom w systemach ⚫⚫
grzewczych, w których nośnikiem jest woda. Twar-
dość wody;
część 5. Zapobieganie szkodom w systemach ⚫⚫
grzewczych, w których nośnikiem jest woda. Koro-
zyjność wody;
część 6. Efektywność ekonomiczna instalacji tech-⚫⚫
nicznych w budynkach;
część 7: Wytyczne projektowania, doboru, mon-⚫⚫
tażu i uruchomienia instalacji z pompami ciepła 
w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych 
(nowość luty 2020);
część 8: Wytyczne równoważenia instalacji grzew-⚫⚫
czych i chłodzących – układy hydrauliczne.

Oprócz wytycznych przez 9 lat swojej działalno-
ści Stowarzyszenie wydało również szereg porad-
ników, m.in.: „Ograniczenie hałasu w instalacjach 
z pompami ciepła”, „Przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej”, „Układy hydrauliczne z pompami ciepła”, 
„Poradnik instalatora. Energia geotermalna i pompy 
ciepła” oraz Poradnik „Dom bez Rachunków”.

Szkolenia EUCERT dla instalatorów pomp ciepła. 
Od 2014 roku w naszym kraju prowadzone są szkole-
nia w ramach Europejskiego Systemu Szkoleń i Cer-
tyfikacji (EUCERT). Jest to program mający na celu 
ustanowienie jednolitego poziomu szkoleń dla insta-
latorów pomp ciepła w całej Europie zakończonych 
certyfikatem na poziomie europejskim. Elementem 
kończącym szkolenie jest egzamin i otrzymanie cer-
tyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy, 
w których dostępny jest EUCERT. Szkolenia pro-
wadzą specjaliści z branży pomp ciepła będący 
członkami Stowarzyszenia. Istnieje możliwość uzy-

skania przez firmy pomocy w postaci zwrotu czę-
ści kosztów szkolenia. Na stronie internetowej 
PORT PC znajduje się baza wszystkich instalatorów, 
którzy do tej pory uzyskali certyfikat ukończenia 
szkolenia.
Znak jakości EHPA Q. Od maja 2015 roku pro-
ducenci pomp ciepła mają możliwość uzyskania 
w Polsce Europejskiego Znaku Jakości na Pompy 
Ciepła (EHPA-Q). W kraju za certyfikację pomp cie-
pła znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest Polska 
Komisja Znaku Jakości EHPA-Q ustanowiona przez 
PORT PC. Przewodniczącym komisji jest obecnie 
dr inż. Adolf Mirowski. Komisja jest odpowiedzial-
na za organizację procedury składania wniosków 
o przyznanie znaku jakości oraz weryfikację speł-
niania wymogów EHPA-Q. Odpowiada również 
za aktualizowanie listy certyfikowanych pomp ciepła. 

Znak jakości EHPA-Q może zostać przyznany 
wyłącznie trwałym, niezawodnym i energoosz-
czędnym produktom o wysokim standardzie 
obsługi użytkowników. Ze względu na rygory-
styczne kryteria jego przyznawania, znak ten 
może z powodzeniem przyczynić się do dalszego 
rozwoju rosnącego rynku pomp ciepła. 

Znak przyznawany jest indywidualnie pompom cie-
pła lub typoszeregom i obowiązuje tylko w kraju, 
w którym został nadany i jest gwarancją wysokiej 
jakości. Jego wdrożenie w Polsce może przyczynić 
się do ograniczenia wprowadzania na rynek urzą-
dzeń niespełniających określonych wymogów jako-
ściowych.  ■
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Technologia pomp ciepła

Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą 
ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze, grunt 
czy woda, na ciepło użytkowe. Dodatkowo mogą 
wykorzystywać ciepło odpadowe z procesów prze-
mysłowych, tworząc potencjał do efektywniejszego 
wykorzystania energii. Ilość ciepła produkowana 
przez pompę ciepła jest kilkukrotnie większa niż 
ilość energii elektrycznej pobranej przez te urzą-
dzenia (rys. 46).
System składa się z dolnego źródła ciepła, jednostki 
pompy ciepła oraz odbiornika ciepła (górne źró-
dło ciepła), czyli systemu dystrybucji ciepła/chłodu 
w budynku. Z kolei podstawowe elementy składowe 
jednostki pompy ciepła to sprężarka, zawór rozpręż-
ny oraz dwa wymienniki ciepła (parownik i skra-
placz), a także odpowiedni czynnik roboczy.
Pompa ciepła pobiera ciepło z otoczenia, np. z grun-
tu czy powietrza, i dostarcza je do budynku (grza-
nie budynku lub podgrzewanie wody użytkowej). 

Pozwala to na utrzymanie temperatury w pomiesz-
czeniach, przy czym spadek temperatury dolnego 
źródła nie wpływa istotnie na pogorszenie jego para-
metrów cieplnych (w przypadku dobrze zaprojekto-
wanej instalacji). Całe ciepło pobrane z zewnątrz jest 
traktowane jako energia ze źródeł odnawialnych.
Czynnik roboczy przekazuje ciepło z dolnego do gór-
nego źródła ciepła. Dodatkowa energia potrzebna 
jest do napędu sprężarki i pomp. Istnieje możliwość 
odwrócenia kierunku obiegu pompy ciepła w syste-
mie, aby wykorzystać to samo urządzenie zarówno 
do ogrzewania, jak i chłodzenia.
Przy ogrzewaniu, dolne źródło ciepła jest zlokalizo-
wane poza budynkiem (ciepło z powietrza, wody, 
gruntu). W przypadku chłodzenia cykl jest odwróco-
ny: budynek sam w sobie jest źródłem ciepła, podczas 
gdy powietrze, woda lub grunt odbierają ciepło.

Powietrzne pompy ciepła (rys. 47). Wykorzystu-
ją energię zgromadzoną w powietrzu (lub powie-
trzu wyrzutowym) do ogrzewania, chłodzenia lub 

Załącznik 1� Technologia 
pomp ciepła i zakres 
stosowania pomp ciepła

Rys. 46. Wykres obrazujący zasadę działania pompy ciepła [3]

Ciepło pobrane 
z otoczenia
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przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mogą 
być zainstalowane jako kompaktowe jednostki 
wewnątrz lub na zewnątrz domu. Systemy typu 
split składają się z jednej jednostki wewnątrz 
i jednej na zewnątrz budynku połączonej linią fre-
onową.
Ciepło jest najczęściej rozprowadzane w budyn-
ku przez wodny system centralnego ogrzewania 
wykorzystujący ogrzewanie płaszczyznowe, klima-
konwektory lub instalacje wentylacyjne. Ciągły roz-
wój technologii umożliwia coraz bardziej efektywne 
wykorzystanie systemów we wszystkich strefach 
klimatycznych.
Jednym z typów powietrznych pomp ciepła, które 
w ostatnich latach zyskują popularność, są pompy 

ciepła typu VRF (ang. Variable Refrigerant Flow). Są 
to urządzenia składające się z pojedynczej jednostki 
zewnętrznej pobierającej energię z otoczenia dla 
wielu jednostek wewnętrznych, przy czym każda 
z jednostek wewnętrznych może być kontrolowana 
osobno.

Pompy ciepła korzystające z energii hydroter-
malnej (rys. 48). Wykorzystują energię zakumulo-
waną w wodach podziemnych, powierzchniowych 
lub morskich. Tam, gdzie wody podziemne są łatwo 
dostępne, wykonuje się dwa odwierty. Pierwszy 
z nich stanowi studnię czerpalną, drugi spełnia funk-
cję studni zrzutowej, do której oddawana jest woda. 
Pompa ciepła pobiera ciepło z wody i wykorzystu-

Rys. 47. Schemat instalacji powietrznej pompy ciepła. Źródło: BWP/
PORT PC

Rys. 49. Schemat instalacji pompy ciepła korzystającej z energii geo-
termalnej, pionowe wymienniki ciepła. Źródło: BWP/PORT PC

Rys. 48. Schemat instalacji pompy ciepła korzystającej z energii hydro-
termalnej. Źródło: BWP/PORT PC

Rys. 50. Schemat instalacji pompy ciepła korzystającej z energii geo-
termalnej, poziomy wymiennik ciepła. Źródło: BWP/PORT PC
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je je do ogrzewania, chłodzenia pomieszczeń oraz 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Ciepło jest najczęściej rozprowadzane w budynku 
przez wodny system centralnego ogrzewania bądź 
powietrzny, wykorzystujący klimakonwektory lub 
instalacje wentylacyjne. Zaletą wodnych pomp cie-
pła jest szczególnie wysoka efektywność ze wzglę-
du na stabilną temperaturę wody jako nośnika 
ciepła.

Pompy ciepła korzystające z energii geoter-
malnej (rys. 49, 50). Wykorzystują energię zaku-
mulowaną w gruncie do ogrzewania, chłodzenia 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ciepło jest 
pobierane z gruntu za pomocą pionowych i pozio-
mych gruntowych wymienników ciepła. Ciepło jest 
zwykle rozprowadzane przez system wodny central-
nego ogrzewania lub system powietrzny. Gruntowe 
pompy ciepła mogą pracować bardzo efektywnie 
dzięki stabilnym i stosunkowo wysokim temperatu-
rom gruntu.

Gazowe pompy ciepła. Stosunkowo najczęściej 
stosowaną obecnie technologią gazowych pomp 
ciepła są gazowe sprężarkowe lub absorpcyjne 
pompy ciepła. Absorpcyjne pompy ciepła pracują 
w oparciu o spalanie gazu ziemnego lub płynnego. 
Wykorzystują te same procesy fizyczne co sprężar-
kowe pompy ciepła, przy czym zamiast sprężarki 
mechanicznej stosuje się w nich sprężarkę termicz-
ną. Schemat absorpcyjnej pompy ciepła składa się 
z dwóch obiegów: obiegu właściwego złożonego 
ze skraplacza, zaworu rozprężnego i parownika oraz 
obiegu tzw. sprężarki termicznej, w skład którego 
wchodzi absorber, warnik, pompa roztworu i zawór 
rozprężny (rys. 51).

Rys. 51. Schemat ideowy działania absorpcyjnej pompy ciepła. Źródło: EHPA

Zakres stosowania pomp ciepła

Pompy ciepła bazują na termodynamicznym obie-
gu chłodniczym. Wykorzystują czynnik roboczy 
(chłodniczy) i energię elektryczną (lub ciepło napę-
dowe) do pozyskania ciepła z niskotemperaturowe-
go źródła (wychładzając źródło ciepła), przekazując 
je następnie do odbiornika ciepła. Źródłem ciepła 
(w przypadku ogrzewania) lub odbiornikiem ciepła 
(w przypadku chłodzenia) może być tzw. energia 
otoczenia w formie ciepła. Ciepło pobierane jest 
przez pompy ciepła z powietrza, wody, gruntu 
lub w postaci ciepła odpadowego, np. z procesów 
przemysłowych czy ciepła bytowego. Zakres stoso-
wania pomp ciepła jest stosunkowo szeroki. Typo-
wymi zastosowaniami są klimatyzacja, ogrzewanie 
i chłodzenie pomieszczeń, zarówno w obiektach 
mieszkalnych, jak i komercyjnych. Inne zastosowa-
nia to: przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, 
chłodnie, ciepło technologiczne, suszarnie, odzysk 
ciepła o niskiej entalpii czy tworzenie wysokotem-
peraturowej pary wodnej dla zastosowań przemy-
słowych.

Pompy ciepła to urządzenia osiągające najwyż-
szą efektywność energetyczną. Z jednej jednostki 
zużytej energii napędowej, produkują od 3 do 7 
jednostek użytecznej energii w formie ciepła.

Dla porównania tradycyjne systemy grzewcze opar-
te na spalaniu paliw produkują mniej niż 1 jednost-
kę ciepła z każdej wykorzystanej przez nie jednostki 
ciepła. 

Wskaźnik COP. Ważnym wskaźnikiem określenia 
efektywności pomp ciepła jest współczynnik COP, 
który jest stosunkiem mocy cieplnej wyproduko-
wanej przez urządzenie do dostarczanej mocy elek-
trycznej potrzebnej do jej wytworzenia. Im mniejsza 
jest różnica temperatury między dolnym źródłem 
ciepła i odbiornikiem ciepła, tym wyższe jest COP. 
Obecnie w sprzedaży dostępne są nowoczesne 
pompy ciepła o COP od 6 do 7 (dla różnicy tempe-
ratury dolnego i górnego źródła ciepła wynoszącej 
20 K), charakteryzujące się wysoką niezawodnością 
w szerokim zakresie warunków pracy.
Postępy w tym zakresie osiągane są również przez 
technologię powietrznych pomp ciepła. Niektóre 
pompy ciepła z tej grupy z powodzeniem stosowane 
są do ogrzewania budynków nawet przy temperatu-
rze zewnętrznej poniżej -25°C, utrzymując wartość 
COP znacząco powyżej wartości 1,5.

Zastosowania w budownictwie mieszkaniowym 
i przemysłowe. Zakres możliwości wykorzystania 
pomp ciepła rośnie wraz z postępem technologicz-
nym tych urządzeń (obszar zastosowań tych urzą-
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dzeń przedstawiony jest na rys. 52). Pompy ciepła 
o mocach od 1 kW do 10 MW dostarczają dziś ciepło 
dla budynków jednorodzinnych, budynków komu-
nalnych, przemysłowych, a w przypadku systemów 
ciepłowniczych – całych dzielnic. W zastosowaniach 
przemysłowych pompy ciepła pracują w zakresach 
temperatury nawet do ponad 100°C. Efektywność 
pomp ciepła na przestrzeni ostatnich dekad wzro-

sła ponad dwukrotnie. Przewidywany jest dalszy 
rozwój technologii i wzrost efektywności tych urzą-
dzeń o 20–50% do roku 2050.
Dyrektywa REDII dot. promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych jasno wskazuje że pompy 
ciepła korzystające z energii z otoczenia (aero-, hydro-, 
lub geotermalnej) są klasyfikowane jako urządzenia 
korzystające z odnawialnych źródeł energii.  ■

Rys. 52. Obszary zastosowania pomp ciepła [3]
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