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zaraz po walorach estetycznych, jest energo-
chłonność. Niestety w 2009 r., kiedy system 
etykietowania energetycznego budynków był 
w  Polsce wdrażany, pojawiły się opinie ze 
strony rządu, że etykietowanie energetyczne 
budynków jest w Polsce nikomu niepotrzebne 
i że jest to jedynie obowiązek narzucony przez 
Unię Europejską. W związku z tym stosunek 
do obowiązku posiadania świadectwa ener-
getycznego budynku był od samego początku 
niewłaściwy. Negatywnie nastawione do 
etykietowania polskie społeczeństwo uzna-
ło, że obowiązek ten należy omijać. Przy 
zakupie domu czy mieszkania w  obecności 
notariusza zrzekano się prawa do świadectwa 
energetycznego. Trudno zrozumieć postawę 
konsumentów, którzy przy zakupie samochodu 
zwracają uwagę na energochłonność, a przy 
kupnie mieszkania czy domu, którego użytko-
wanie jest wielokrotnie dłuższe – niespecjal-
nie. Czy wprowadzone zasady etykietowania 
energetycznego budynków i lokali przyniosły 
pożądany efekt? W budownictwie na pewno 
nie. Budujemy budynki spełniające minimalne 
wymagania prawne w sposób, jaki dopuszcza 
Prawo budowlane.

Głównym celem wdrożenia dyrektywy EPBD 
jest stworzenie systemu oceny energochłon-
ności budynków oraz uruchomienie mecha-
nizmów rynkowych sprzyjających budowie 
i  modernizacji budynków, tak aby zużycie 
energii utrzymywało się na racjonalnie niskim 
poziomie. Przyjęte stopniowo rosnące ograni-
czenia prawne w  zakresie energochłonności 
wiążą się ze wzrostem kosztów budowy. Speł-
nienie wymagań prawnych na lata 2017 i 2021 
jest niestety ekonomicznie nieuzasadnione. Nie 
spełniły się zakładane prognozy w  zakresie 
stałej obniżki kosztów budowy. W 2017 roku 
zaobserwowano natomiast znaczący wzrost 
kosztów budowy w stosunku do 2016  roku, 
o  30–35%, przy stosunkowo stabilnej ce-
nie energii. Opłacalność budowy energo osz
częd nych budynków w  nowych warunkach 
prawnoekonomicznych nie sprzyja założeniom 
przyjętym w  uzasadnieniu zmian prawnych. 
W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji 
dochodzi do zmian rozwiązań projektowych, 
najczęściej ze względu na koszty. Zmiany te są 
uznawane za nieistotne z punku widzenia Prawa 
budowlanego. Brak mechanizmów kontroli 
pozwala budować i dopuszczać do użytkowania 
budynki niespełniające wymagań prawnych.

Podsumowanie
Podsumowując stosowanie etykietowania 
energetycznego w praktyce, w pierwszej ko-
lejności należy odpowiedzieć na podstawowe 
pytanie: czy cele dyrektywy EPBD zostały 

osiągnięte? Moim zdaniem nie. Koszty są sto-
sunkowo wysokie, a efekty niezadowalające. 
Dyrektywa została wdrożona nieprawidło-
wo, etykietowanie energetyczne mieszkań 
i  budynków nie uruchomiło mechanizmów 
rynkowych wspierających energooszczęd-
ność. Etykietowanie energetyczne budynków 
publicznych – obiektów samorządowych, 
sklepów, teatrów, centrów handlowych, su-
permarketów, restauracji, teatrów, banków, 
hoteli – niestety nie funkcjonuje. Nie stało się 
też ono elementem polityki marketingowej. 
Świadectwa charakterystyki energetycznej 
od samego początku traktowane były jako 
przymus, co gorsze, przez przedstawicieli rządu 
oraz samorządów zawodowych. Nie stworzono 
kampanii edukacyjnopromocyjnej, przyjęto 
nieczytelny dla przeciętnego inwestora system 
oceny. Z dobrego i  sprawdzonego narzędzia 
wspierającego poprawę efektywności ener-
getycznej w  budownictwie stworzono nie-
chciany przez wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego i chyba przy tej świadomości 
społecznej nikomu niepotrzebny, dziurawy 
mechanizm oceny energetycznej budynków. 

Czy można to naprawić? Tak. Jestem pe-
wien, że na tym etapie należy rozpocząć edu-
kację i promocję, by przekonać społeczeństwo 
o  ważności i  przydatności takiej oceny dla 
przyszłych użytkowników. Jestem przekonany, 
że wówczas budownictwo energooszczędne 
nabierze innego, właściwego znaczenia, nie 
będzie mieć charakteru przymusu. Na pewno 
wraz z kampanią informacyjną należy zacząć 
nowelizację przepisów, którą trzeba rozpo-
cząć od wprowadzenia klas energetycznych. 
Podział na klasy energetyczne jest czytel-
nym przekazem informacji dla inwestorów 
i  użytkowników. Zmiany w  metodologii są 
potrzebne, ale niewiele pomogą, jeżeli nie 
zmieni się nastawienie uczestników procesu 
inwestycyjnego.
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System M to pompy ciepła 
nowej generacji przeznaczone 
do grzania i chłodzenia. Ich 
unikalna modułowa konstrukcja 
wyznacza nowe standardy 
na rynku. Urządzenia te 
wyróżniają się wyjątkowo 
małym zapotrzebowaniem 
na miejsce, doskonałym 
wzornictwem i wydajnością 
oraz bardzo cichą pracą.

Funkcjonalny 
System M zajmuje wyjątkowo mało miejsca, 
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, 
a jednostkę wewnętrzną można zamontować 
praktycznie w każdym miejscu, gdyż nie są 
wymagane minimalne odstępy od ściany. 
Można ją np. ustawić obok lodówki, pralki 

lub suszarki, a dzięki minimalistycznej formie 
podkreślonej najwyższej jakości materiałami 
będzie ona doskonale pasować do otoczenia. 
Również jednostka zewnętrzna ustawiona 
przed budynkiem jest niemal niewidoczna. 

Intuicyjny w obsłudze
System M jest wyjątkowo prosty w obsłudze 
i intuicyjny. Dzięki dopracowanej konfiguracji 
wstępnej jego pierwsze uruchomienie jest 

Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna

Wyświetlacz dotykowy jednostki wewnętrznej
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Bardzo cichy 
Pompy ciepła pracują wyjątkowo cicho, na 
poziomie 27 dB(A), czyli ciszej od lodówki, 
a nawet zwykłej rozmowy. Wentylator jednost-
ki zewnętrznej jest zakryty, a kratki przykryte 
listwami maskującymi. Dźwięk wydobywa się 
z boków urządzenia i jest kierowany tam, gdzie 
powinien, a nie do ogrodu czy sąsiadów. Sy-
stem M filtruje również niskie częstotliwości, 
nieprzyjemne dla człowieka, utrzymując źródło 
dźwięku w jednostce zewnętrznej (wentylator) 
i wewnętrznej (sprężarka) z dala od siebie. 

Wydajny
Pompy ciepła mają efektywność energetyczną 
klasy A++, niedostępną dla jakichkolwiek 
urządzeń gazowych czy olejowych. System 
M integruje wiele możliwości i funkcji, dzięki 
czemu osiąga najwyższe wartości efektywno-
ści dla urządzeń systemowych. Został również 
wyposażony w najnowocześniejszy na rynku 
system sterowania. Zapewnia najwyższy 
komfort i  wydajność, eliminuje też udział 
sztywnej krzywej grzewczej poprzez ciągłe 
określanie najniższych możliwych tempera-
tur zasilania dla wymaganych warunków aż 
w 10 pomieszczeniach niezależnie.

Komfortowy
Glen Dimplex oferuje kilka wariantów Systemu 
M. Wybór właściwego jest bardzo prosty 
i  w  podstawowej opcji sprowadza się do 

System M  
– pompy ciepła nowej generacji

szybsze i  łatwiejsze niż w  jakimkolwiek in-
nym systemie grzewczym. System M zadaje 
tylko kilka prostych pytań i urządzenie jest od 
razu uruchamiane. Tę zaletę docenią przede 
wszystkim instalatorzy. Dzięki dotykowemu 
wyświetlaczowi na urządzeniu lub aplikacji 
w smartfonie dostęp do systemu jest zawsze 
pod ręką. Dotyczy to zarówno odczytu bieżą-
cych parametrów, jak i ich zmiany – czy jest to 
zmiana temperatury w weekend albo podczas 
wakacji, zmiana mocy wentylacji czy też zdal-
ne włączenie szybkiego nagrzewania. Obsługa 
Systemu M jest tak prosta, że w przypadku linii 
urządzeń Pure możliwa jest nawet rezygnacja 
z wyświetlacza na urządzeniu – wystarczy apli-
kacja w smartfonie. System jest standardowo 
dostarczany dla każdej konfiguracji z własnym 
połączeniem internetowym, może więc sam 
zgłosić ewentualne nieprawidłowości serwi-
sowi i stale się aktualizować online.

wskazania komfortowej ilości ciepłej wody 
użytkowej. Dostępna jest również opcja zinte-
growanego chłodzenia – bez przeciągów, ha-
łasu i niebezpieczeństwa powstawania pleśni, 
jak to ma czasem miejsce w klimatyzatorach. 
Warianty linii Plus wykorzystują technologię 
inwerterową i są idealne dla użytkowników, 
którzy potrzebują co pewien czas więcej mo-
cy grzewczej bez ryzyka przewymiarowania 
systemu. 

O doskonałym wzornictwie
System M został nagrodzony German Design 
Award 2018 w kategorii „Energia”. To jeden 
z najbardziej prestiżowych konkursów, wyróż-
niających produkty wybitne pod względem 

wzornictwa i  szeroko rozumianego designu, 
o najwyższym poziomie innowacyjności i ja-
kości projektowej. W  procesie nominacji 
eksperci z  Niemieckiej Rady Wzornictwa 
(German Design Council) zapraszają do udziału 
w  konkursie wyłącznie tych producentów, 
których urządzenia wyraźnie wyróżniają się 
na tle konkurencji.

Adam Koniszewski

www.dimplex.pl 
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System M, od lewej: jednostka wewnętrzna z podgrzewaczem c.w.u., jednostka zewnętrzna, warianty 
kolorystyczne jednostki zewnętrznej

Zarządzanie Systemem M za pomocą aplikacji 
w smartfonie


