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Informacja prasowa 

Rynek pomp ciepła w 2016 roku – czy uda się powtórzyć sukcesy z poprzednich lat? 

Pompa ciepła – urządzenie grzewcze, które nie generuje energii, a jedynie ją dystrybuuje. Co to oznacza w 

praktyce? Że płacimy za jedynie około 1/3 – 1/4 energii, którą finalnie otrzymujemy, ponieważ praca pompy 

ciepła opiera się przede wszystkim o dolne źródło ciepła, czyli energię z gruntu, wody lub powietrza. Nie 

dziwi więc, że rośnie zainteresowanie inwestorów tymi urządzeniami grzewczymi. 

Badania przeprowadzone na początku 2016 r. przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 

wskazały, że od 2010 r. rynek sprężarkowych, elektrycznych pomp ciepła praktycznie się potroił. W 2015 r. 

sprzedaż pomp ciepła na cele ogrzewania wzrosła w Polsce o 20%. Spektakularny wzrost odnotował rynek 

powietrznych pomp ciepła – wyniósł aż 70%. 

 

Rzeczywistość potwierdza, a wręcz przewyższa prognozy dla rynku pomp ciepła!  

Na 2015 rok prognozowano sprzedaż pomp w ilości ok. 18 000 sztuk, podczas gdy z badań wynika, że 

sprzedano ok. 23% więcej. Prognoza na 2016 rok wynosiła 21 000 sprzedanych sztuk. Czy w tym roku 

producentom i dystrybutorom uda się powtórzyć ten sukces?  

Pomimo nieustannie rosnącej popularności i dostępności technologii pomp ciepła, wciąż warto rozmawiać, 

uświadamiać i wymieniać się wiedzą, doświadczeniami. Z tego powodu najbliższa edycja Targów ENEX w 

Kielcach rozpocznie się dniem pomp ciepła. Wtedy to, 1 marca 2017 odbędzie się jubileuszowe X 
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Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń 

projektantów, wykonawców oraz inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem pomp ciepła. 

Podczas Forum Pomp Ciepła podsumowany zostanie rynek pomp ciepła za 2016 rok, prezentowane będą 

nowości z branży, programy wsparcia inwestycji energooszczędnych, wytyczne i analizy dla poprawnej 

realizacji inwestycji. Całość zamknie się finałami konkursu dla instalatorów „Dobre praktyki w dobrych 

rękach” prowadzone przez pogodnego prezentera, Tomasza Zubilewicza. 

Program wydarzenia i pozostałe szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej 

wydarzenia: www.ForumPompCiepla.pl 

 

GLOBEnergia – Grupa medialna oraz doradcza sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Marka budowana od 2006 roku zaczynając jako 

redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie organizuje szereg cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzi portale internetowe GLOBEnergia.pl 

oraz Termo24.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Prowadzi działalność 

doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiona została dodatkowa forma przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w wersji 

responsywnej, wydawany w cyklu miesięcznym. 

http://www.forumpompciepla.pl/

