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z tendencją do lekkiego spadku rzędu 5%. 
Nieco większe spadki rzędu 15-20% można 
założyć w grupie kolektorów próżniowych. 
Jakie mogą być przyczyny spadków w tej 
grupie? Z pewnością pogoda, ponieważ 
duża część kolektorów była zawsze monto-
wana wiosną, przed latem, a w 2013 r. mieli-
śmy długą zimę. Zmiany zasad programu fi-
nansowania NFOŚiGW po październiku 2013 r. 
nie miały raczej większego wpływu z uwa-
gi na to, że było to już praktycznie po sezonie 
sprzedaży.
Można zaobserwować już pewne nasycenie 
rynku przygotowania c.w.u. za pomocą ko-
lektorów słonecznych. Jedną z przyczyn tego 
spowolnienia jest podobna do tej, jaka mia-
ła miejsce kilka lat temu w Europie Zachod-
niej, gdzie instalacje kolektorów słonecznych 
też były ukierunkowane wyłącznie na przy-
gotowanie c.w.u. i zbyt późno rozpoczęto ak-
cję edukacyjną o możliwościach stosowa-
nia kolektorów słonecznych np. jako wydajne 
źródło ogrzewania. Dodatkowo, część insta-
latorów z uwagi na własną wygodę i mniej-
szą ilość pracy przy podobnym wynagro-
dzeniu, stara się namawiać inwestorów na 
stosowanie powietrznych pomp ciepła lub 
często pseudo pomp ciepła jako zamiennika 
w stosunku do kolektorów słonecznych. Nie-
potrzebne jest sztuczne tworzenie współza-
wodnictwa i wykazywanie wyższości pomp 
ciepła nad instalacjami kolektorów słonecz-
nych, ponieważ i jedne i drugie instalacje po-
winny mieć miejsce instalacji tam, gdzie pa-
nują optymalne warunki do ich stosowania. 
Kotły gazowe wiszące: w tej grupie towa-
rowej wskazywano w IV kw. na wzrosty lub 
przynajmniej stabilną sytuację rynkową. Wię-
cej było opinii o wzrostach zarówno kotłów 
kondensacyjnych, jak i konwencjonalnych, 
które od dawna notują spadki. Wzrosty dla 

Rynek instalacyjno-grzewczy  
w IV kwartale 2013 r. i całym 2013 

  Janusz Starościk*

  Zdaniem większości uczestników rynku, 
wyniki IV kwartału 2013 roku były zdecydo-
wanie lepsze w porównaniu do analogicz-
nego okresu ubiegłego roku. Wpływ na to, 
obok ww. czynników, miały zakupy związane 
z końcem odliczania podatku VAT na mate-
riały budowlane. Także w listopadzie i grud-
niu zima nas „oszczędziła” i możliwa była 
jeszcze wymiana np. kotłów. 
Ogólnie odrabianie strat z pierwszego półro-
cza zaowocowało nawet 
dwucyfrowym wzrostem 
rynku instalacyjno-grzew-
czego w porównaniu do 
IV kw. 2012 roku. Oceny 
mówiły o wzroście 10-12%.
Opinie wskazują, że rynek 
instalacyjno-grzewczy 
stracił do 2012 roku ok. 5-10%. 
Warto także wspomnieć, że starania o wynik 
kończący rok, wywołały także zjawisko walki 

cenowej na rynku, co miało wpływ na reduk-
cje marży w ogólnym rozliczeniu roku. Wyni-
kiem tego była średnio 4-6% redukcja cen 
praktycznie u wszystkich producentów. 

Sytuacja w wybranych grupach  
produktowych

Pompy ciepła: ta grupa produktowa ma 
się dobrze, jak na ogólną sytuację na rynku. 

Pompy ciepła spotykają 
się z coraz większym za-
interesowaniem, jako al-
ternatywy do oleju opa-
łowego, czy gazu LPG. 
Według sporej części re-
spondentów w IV kw. 
miał miejsce spory wzrost 

tego rynku od 4 do nawet 20%. W skali całe-
go roku, pompy ciepła należały do tej nie-
licznej grupy produktów, które odnotowały 

stosunkowo znaczące wzrosty, szacowane  
na 10-20%, głównie za sprawą pomp ciepła 
do c.w.u., gdzie wzrosty były nawet 30%.  
W gruntowych pompach ciepła ta dynami-
ka wzrostu była dużo niższa ze względu na 
dość ostrą walkę cenową oraz stosunkowo 
wysokie koszty wykonania całej instalacji, nie 
tylko samego urządzenia. 
Kolektory słoneczne: po raz pierwszy od 
dłuższego czasu było dużo opinii mówiących 
o spadku tego rynku. Dotyczy to przede 
wszystkim sprzedaży poprzez tradycyjne ka-
nały dystrybucji. Tych strat nie skompenso-
wała stabilna sytuacja, czy nawet niewielkie 
wzrosty sprzedaży kolektorów słonecznych 
na tzw. obiektówki, czy w sprzedaży bezpo-
średniej. Oceny spadków w IV kw. roku wa-
hały się od 5 do 15%. Warto odnotować też 
dla przeciwwagi opinie mówiące o wzro-
stach sprzedaży rzędu 5-10%. Można przyjąć 
w skali całego 2013 roku stabilną sytuację  

Czwarty kwartał 2013 roku kończył, zdaniem wszystkich rozmówców, ciężki rok dla branży. Zima trwająca do 
połowy kwietnia, a następnie problemy budżetowe, spowodowały, że tak naprawdę, pierwsze oznaki ożywienia, 
dały się zaznaczyć dopiero w połowie czerwca zamiast połowy marca, jak to bywało wcześniej.  
To wszystko spowodowało, że cała branża była zainteresowana odrabianiem strat w drugim półroczu. Ten wyścig 
o poprawienie wyniku rocznego trwał do grudnia. Pomimo że w efekcie końcowym nie zawsze udało się w pełni 
odrobić starty, nastroje w branży pod koniec roku były raczej pozytywne. 

* Janusz Starościk, prezes zarządu SPIUG

Wyniki całego 2013 roku, 
większość uczestników 
rynku ocenia na nieco 
słabszym poziomie niż  
w 2012 roku. 
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kotłów konwencjonalnych w IV kw. 2013 r. 
były oceniane na poziomie 10-15% (nawet 
do 20%). Natomiast dla kotów kondensacyj-
nych wzrosty były szacowane w tym okresie 
na poziomie od 15 do nawet 40% (przeważ-
nie ok. 20%). W skali rocznej rynek kotłów kon-
wencjonalnych był oceniany stabilnie, z lek-
kim wzrostem ok. 5%, ale nie brakowało też 

opinii i spadkach w tej grupie towarowej  
w skali roku nawet o 10-15%. Wyciągając 
średnią możemy przyjąć sytuację stabilną ze 
wskazaniem na niewielki jednocyfrowy spadek 
rzędu 5%. W wypadku kotłów kondensacyj-
nych w skali roku sytuacja była oceniana od 
stabilnej do wysokich wzrostów, średnia to 10%. 
Przepływowe podgrzewacze: tradycyjnie 

Podsumowanie

Pozytywne tendencje w budownictwie 
mieszkaniowym, które zarysowały się 
w drugim półroczu 2013 roku, wskaźniki 
koniunktury konsumenckiej oraz nastro-
je w branży, pozwalają mieć nadzieję, 
że 2014 rok nie powinien obfitować  
w negatywne zdarzenia mające wpływ 
na rozwój rynku instalacyjno-grzewcze-
go. Także pogoda od początku 2014 
roku jest łaskawa dla instalatorów i bu-
dowlańców. Otwarcie nowej perspekty-
wy budżetowej dla dofinansowań z UE, 
pozwoli na ponowne uruchomienie in-
westycji infrastrukturalnych w Polsce, co 
przełoży się według ekonomistów na 
ok. 3% wzrost gospodarczy. 
Szacuje się, że dzięki temu w 2014 roku 
produkcja budowlana ponownie osią-
gnie dodatni wynik. W budownictwie 
mieszkaniowym trzeba zwrócić uwagę 
na spadki w liczbie wydawanych pozwo-
leń na budowę i rozpoczynanych budów. 
Poprzez przesunięcie w procesie inwesty-
cyjnym, branża instalacyjno-grzewcza 
jest w fazie tzw. Wykończeniówki i trudno 
w najbliższym roku liczyć na dużą liczbę 
obiektów do wyposażenia. 
Pewnym uzupełnieniem może być 
zwiększony rynek modernizacji i wy-
mian starych urządzeń na nowe, spo-
wodowany pozytywnymi nastrojami 

konsumenckimi i zwiększonymi docho-
dami ludności jako efektem wzrostu 
gospodarczego. 
Obserwując zawirowania wokół usta-
wy o OZE i energetyki prosumenckiej, 
trudno liczyć na wsparcie państwa  
w tym zakresie. Raczej rozwinie się ruch 
Energetyki Obywatelskiej, jako alter-
natywy do braku wsparcia ze strony 
państwa dla inicjatyw energetyki roz-
proszonej. Energetyka Obywatelska to 
oddolna inicjatywa obywateli na rzecz 
wykorzystania dostępnych lokalnie źró-
deł energii, w dużej części odnawial-
nych, pozwalających na lokalne wy-
twarzanie energii elektrycznej i ciepła. 
Od pewnego czasu można zaobser-
wować dużą aktywność spółek obsłu-
gujących ciepło systemowe, w których 
udziałowcami jest państwo i lokalne 
samorządy – czyli też państwo. Widać 
preferencje dla takich rozwiązań w róż-
nych aktach prawnych, od ustaw po 
rozporządzenia. To także nie wpłynie 
na przyspieszenie prac nad projektem 
aktu prawnego dotyczącego wsparcia 
dla rozwoju ciepła z OZE. 
Tak więc najbliższy rok nie będzie łatwy 
dla branży instalacyjno-grzewczej, ale 
jest duża szansa, że będzie nieco lepszy 
niż rok 2013. r

ek
la

m
a

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

http://www.forumwentylacja.pl


36l u t y  2 0 1 4  ( 0 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d o  s p i s u  t r e ś c i

tendencja sprzedaży jest ustabilizowana na 
lekki spadek na poziomie 7-11%. Przepływowe 
podgrzewacze już raczej nie są stosowane  
w nowych obiektach, rynek zbytu dla tych urzą-
dzeń jest praktycznie rynkiem wymian, który  
w miarę postępujących kompleksowych mo-
dernizacji całych instalacji wyraźnie się kurczy.
Gazowe kotły stojące: w tej grupie towaro-
wej utrzymuje się tendencja stabilna ze wska-
zaniem na spadki, które oceniane są na pozio-
mie 10%. Sprzedają się głównie gazowe kotły 
kondensacyjne większych mocy. Dużo rzadziej 
kotły olejowe i gazowe konwencjonalne. 
Grzejniki: wg ocen rozmówców, rynek grzej-
ników stalowych w IV kw. był na wyraźnym 
plusie, choć zdania co do wysokości wzro-
stów, były podzielone od 3 do nawet 10-15%. 
Większość rozmówców sygnalizowała dwu-
cyfrowe wzrosty w grupie grzejników alu-
miniowych, ale były regiony, gdzie sygnali-
zowano wręcz odwrotny trend. W skali roku 
tendencja w grupie grzejników stalowych 
była lekko spadkowa na poziomie 3-5%.  
W grzejników aluminiowych rozbieżności 
zdań były większe, dlatego bezpieczniej bę-
dzie przyjąć wariant stabilny w skali ogólnej. 
Inne produkty: sytuacja w innych elemen-
tach instalacji grzewczych wydaje się stabil-
na. Ewentualne spadki były szacowane na 
poziomie 1,5-3%. Warto zaznaczyć zwięk-
szenie zainteresowania przewodami po-
wietrzno-spalinowymi z PP. Także producenci 
kominów stalowych, biorąc pod uwagę ten-
dencje na terenie UE, także mają już w pro-
gramie produkcyjnym tego typu przewody  
i sprzedają je z powodzeniem zarówno w kra-
ju, jak i za granicą. Poziom cenowy kominów ze 
stali nierdzewnej i PP wydaje się być zbliżony, a 
mimo to wzrosty sprzedaży niektórzy oceniają 
na 20-30%, co raczej nie jest miarodajne z uwa-
gi na niewielki udział w rynku kominów z PP.  
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