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Podsumowując 2013 rok, warto zwrócić uwa-
gę na kilka danych makroekonomicznych, 
które z pewnością miały przełożenie na wy-
niki branży instalacyjno-grzewczej, z uwagi 
na siłę nabywczą inwestorów korzystających 
z usług tej branży. Wartość dodana brutto  
w gospodarcze narodowej w 2013 roku wzro-
sła o 1,5% w porównaniu z 2012 rokiem, wo-
bec wzrostu o 1,9%, jaki miał miejsce w 2012 
roku. W tym wartość dodana brutto w bu-
downictwie w 2013 roku w porównaniu do 
2012 roku spadła o 9% wobec wzrostu o 0,3% 
który miał miejsce w 2012 roku. Jak widać, 
każdy ze wskaźników ekonomicznych opisu-
jący budownictwo, wykazywał stosunkowo 
duże spadki. W trzecim, a szczególnie czwar-
tym kwartale 2013 roku dało się zauważyć, 
że gospodarstwa domowe zaczęły ostrożnie 
zwiększać konsumpcję, a firmy odbudowy-
wać zapasy i zwiększać inwestycje, co dało 
się wyraźnie zauważyć w liczbie sprzedawa-
nych w tym okresie urządzeń grzewczych. 
Do tego doszedł oczywiście czynnik wykań-
czanych mieszkań oddawanych do użytku 
przed końcem roku. Oczywiście, jak podkre-
śla SPIUG, największy wpływ na wyniki bran-
ży instalacyjno-grzewczej ma sytuacja w bu-
downictwie mieszkaniowym. Słaby początek 
roku oznaczał regres praktycznie we wszyst-
kich trzech kategoriach, czyli liczby mieszkań 
oddawanych do użytku mieszkań, których 
budowę rozpoczęto i mieszkań na których 
budowę wydano zezwolenia. Od połowy 
roku, GUS publikował wyniki, które pokazy-
wały pozytywne dane o liczbie mieszkań, 
których budowę rozpoczęli deweloperzy.  
W grudniu ten wzrost był już na poziomie 
15,1% rok do roku. Według wstępnych da-
nych, w 2013 roku oddano do użytkowania 
4,4% mniej mieszkań niż w 2012 roku – wte-
dy odnotowane wzrosty osiągnęły poziom 

16,8%. W tym okresie wydano o 16% mniej 
pozwoleń na budowę w porównaniu do 
2012 roku. Rozpoczęto też o 10,2% mniej  
nowych budów w mieszkaniówce. 

Rynek instalacyjny

Rok 2013 roku zdaniem SPIUG był ciężki dla 
branży instalacyjno-grzewczej, w tym ryn-
ku urządzeń grzewczych. Szczególnie pierw-
sze półrocze, które w praktyce zostało skró-
cone o ponad połowę, jeśli chodzi o okres 
sprzedaży miało podstawowe znaczenie dla 
zamknięcia całego roku. Zima trwająca do 
połowy kwietnia, a następnie problemy bu-
dżetowe i związana z tym niepewność, spo-
wodowały, że tak naprawdę pierwsze oznaki 
ożywienia dały się zaznaczyć dopiero w po-
łowie czerwca zamiast połowy marca, jak to 
bywało wcześniej. To wszystko spowodowało, 
że praktycznie cała branża była zaintereso-
wana odrabianiem strat w drugim półroczu  
i dotyczyło to praktycznie wszystkich grup za-
interesowanych, czyli dostawców urządzeń 
i osprzętu, instalatorów i firm handlowych. 
Ten wyścig o poprawienie wyniku rocznego 
trwał praktycznie do grudnia. Pomimo że  
w efekcie końcowym nie zawsze udało się  
w pełni odrobić starty, nastroje w branży 
pod koniec roku były raczej umiarkowanie 
pozytywne. Opierając swoje szacunki  
o dane zbierane przez SPIUG na rynku  
i wewnątrz swojej organizacji, Stowarzysze-
nie podjęło sie ryzykownego zadania oceny 
bezpośredniej sytuacji w branży instalacyj-
no-grzewczej. 
Wyniki całego 2013 roku, większość uczestni-
ków rynku ocenia na nieco słabszym pozio-
mie niż miało to miejsce w 2012 roku. Oczywi-
ście głównym powodem była bardzo słaba 
pierwsza połowa 2013 roku oraz konieczność 

Dane SPIUG-u wraz z komentarzem 

Podsumowanie 
sprzedaży w 2013 r. 
– kotły, grzejniki, kolektory 
słoneczne, pompy ciepła… 

  Janusz Starościk

  Podczas targów INSTALACJE 2014 odbyła 
się II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych 
organizowana wspólnie przez SPIUG i Izbę Go-
spodarczą Gazownictwa. Jedną z prezenta-
cji było podsumowanie trendów rynku urzą-
dzeń grzewczych w Polsce. Witold Ludwiczak 
– członek zarządu SPIUG, przedstawił sytuację 
rynku urządzeń grzewczych w 2013 roku.  
Rynek urządzeń grzewczych jest bezpośrednio 
zależny od sytuacji w branży budowlanej,  
w szczególności sytuacji, w jakiej się znajduje 
budownictwo mieszkaniowe. Z faktami się nie 
dyskutuje, trzeba tylko je przyjąć do wiado-
mości i właściwie zinterpretować. 

Rynek budowlany

Na negatywny wynik wpływ miała przede 
wszystkim pierwsza połowa 2013 roku, po-
nieważ do drugiej połowy kwietnia pano-
wała w Polsce zima, a pierwsze oznaki se-
zonu budowlanego miały miejsce dopiero  
w drugiej połowie czerwca. Odnotowywa-
ne spadki były z miesiąca na miesiąc coraz 
mniejsze, a w grudniu został odnotowany 
nawet 5,8% wzrost. Można to zjawisko trak-
tować jako przełamanie negatywnych ten-
dencji, ponieważ ostatni wzrost odnotowa-
ny w budownictwie, miał miejsce w maju 
2012 roku – bezpośrednio przed EURO 2012, 
gdy kończone były inwestycje związane  
z tą imprezą. 

Cały rynek budowlany odnotował 
w 2013 roku spadek o 12%, co było 
pogłębieniem negatywnego wyni-
ku sprzed roku, gdy spadek w bran-
ży budowlanej wyniósł 7%.  

Budownictwo mieszkaniowe odno-
towało około 15% spadek, a bu-
downictwo niemieszkaniowe zma-
lało o ok. 5%.  
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wyprzedania w tym okresie zapasów maga-
zynowych, które zostały po 2012 roku. 

Warto tutaj odnotować, że już wtedy było sporo 
opinii mówiących o bardzo niewielkim wzroście 
rynku rok do roku na poziomie 1-2%. Zostało to 
jednak okupione spadkiem uzyskiwanych marż, 
jak się ocenia, na poziomie nawet 3% na pro-
duktach, co było efektem permanentnej wojny 
cenowej, jaka miała miejsce w ciągu całego 
roku w walce o wynik obrotowy. Oczywiście  
w kilku grupach towarowych zanotowano stosun-
kowo wysokie wzrosty, jak na sytuację rynkową, 
która miała miejsce w ciągu całego 2013 roku. 

Zahamowanie tendencji spadkowej gazo-
wych kotłów konwencjonalnych może być 
związane z wprowadzeniem w życie dy-
rektyw unijnych LOT 1 i LOT 2, według któ-
rych po wrześniu 2015 roku nie będzie można 
sprzedawać tych urządzeń. Dlatego praw-
dopodobnie przyspieszył rynek wymian i in-
westycji, żeby jeszcze wykorzystać okres 
przejściowy do sprzedaży tych kotłów. 

Oczywiście przez cały czas jest mowa o ko-
tłach gazowych. 
Ponieważ SPIUG nie ma w swoim gronie pro-
ducentów kotłów na paliwa stałe, to trudno 
się z dużą dokładnością odnosić do szacun-
ków organizacji dla tej grupy produktowej. 
Według ocen SPIUG, kotły stojące zanoto-
wały w dalszym ciągu regres sprzedaży. Ten 
rynek zaczyna się krystalizować i widać już 
kilku znaczących liderów, którzy najmniej 
ucierpieli w wyniku odnotowanych spadków. 

Ogólnie, zweryfikowane po pierw-
szym kwartale 2014 roku opinie wska-
zują, że cały rynek wzrósł nieznacz-
nie o ok. 3% rok do roku (2013:2012), 
co jest bardziej optymistyczną oceną 
w porównaniu do opinii zbieranych 
bezpośrednio po zakończeniu 2013 
roku, kiedy to oceniano, że cały ry-
nek instalacyjno-grzewczy stracił  
do zeszłego roku ok. 5-10%. 

Z pewnością, do grup towarowych  
z tendencją wzrostu zaliczają się ko-
tły kondensacyjne. Jednak dyna-
mika wzrostu była daleka od ocze-
kiwań i w ostatecznym rozrachunku 
osiągnęła ok. 4-6%. Warto odnoto-
wać, że także zahamowany został 
nieco spadek w grupie kotłów kon-
wencjonalnych. Według zebranych 
danych, zanotowano nawet niewiel-
ki wzrost na poziomie 0-5% rdr. Ogól-
nie segment kotłów gazowych zano-
tował lekki wzrost na poziomie 4-5%. 

Według ocen SPIUG rynek kotłów 
konwencjonalnych w 2013 roku za-
mknął się na poziomie 93 000 szt. 
kotłów wiszących i 2500 kotłów sto-
jących. 
W segmencie kotłów kondensacyj-
nych spodziewano się większych, 
nawet dwucyfrowych wzrostów. 
Tymczasem w 2013 roku sprzedano 
73 000 wiszących kotłów konden-
sacyjnych i 2600 stojących kotłów 
kondensacyjnych.  

Rynek kotłów na paliwa stałe w 2013 
roku ocenia się na 153 000 szt. i jest 
rynkiem w dalszym ciągu bardzo 
rozdrobnionym.  
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wsparcia produkcji energii elektrycznej,  
a wsparcie dla ciepła będzie możliwe tylko  
w układach hybrydowych. 
Trudno też liczyć na szybkie wejście w ży-
cie ustawy dla ciepła z OZE, ponieważ 
rząd do tej pory nie poradził sobie jeszcze 
z ustawą o OZE dla wytwarzania energii 
elektrycznej. Zresztą, ciepło, w tym ciepło 
z OZE, nie jest lubianym dzieckiem przez 
obecnych decydentów, o czym świad-
czą różne lapsusy prawne mające na celu 
wsparcie ciepła systemowego, czasami  
w miejscach, w których nie ma to żadne-

go ekonomicznego i technicznego uzasad-
nienia. Dlatego konieczne jest kilka zmian 
w obecnych aktach prawnych, aby zrów-
nać szanse i pozostawić prawo wyboru 
sposobu grzania inwestorowi, a nie urzęd-
nikom i lokalnym operatorom ciepła syste-
mowego. 
Brakuje też programu promowania kotłów 
kondensacyjnych i mikrokogeneracji gazo-
wej. Jest to o tyle ważne, że czas do 2015 
roku ucieka i za półtora roku możemy mieć 
problem, jeżeli świadomość zmian w przepi-
sach się w społeczeństwie nie zmieni. 

Tradycyjnie już zanotowano spadek w grupie 
towarowej podgrzewaczy do ciepłej wody 
użytkowej, który wyniósł ok. 10%. Podobnie 
zresztą, jak w grupie grzejników stalowych 
płytowych, gdzie spadek rynku ocenia się  
na poziomie 7%. 

W ciągu 2013 roku wydawało się, że spadki 
sprzedaży grzejników będą większe, ale koń-
cówka roku pozwoliła na odrobienie znacz-
nej części strat z pierwszej połowy roku. Przy-
czyną spadków jest zmniejszona liczba 
inwestycji i wzrastająca konsekwentnie popu-
larność ogrzewania podłogowego.  
Zanotowano także spadek sprzedaży kolek-
torów słonecznych, czego przyczyna leżała 
także w pogodzie na wiosnę 2013 roku.  
W czasie kiedy normalnie instalowało się 
dużo kolektorów, panowała jeszcze głęboka 
zima, która uniemożliwiała prowadzenie ta-
kich prac montażowych. 

Grupą towarową, w której odnotowano wzrost, 
były pompy ciepła, szczególnie w podgrupie 
pomp z zasobnikiem do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Wzrosty sprzedaży pomp cie-
pła w 2013 roku szacuje się na poziomie 20%, 
co jest zgodne z szacunkami zaprzyjaźnionej 
organizacji branżowej jaką jest PORT PC. 

Trudny rok 2013 pokazał, że rynkowi urzą-
dzeń grzewczych potrzebne są instrumenty 
wsparcia, żeby mógł szybciej wyjść z lekkie-
go regresu. 

Programy i wsparcie:  
aktualne i planowane

W połowie 
2014 roku skoń-
czy się program 
wsparcia NFO-
ŚiGW dla kolek-
torów słonecz-
nych. Potrzebny 
jest konkretny 
program wspar-
cia dla pomp 
ciepła i także 
coś w zamian 
za wygasza-
ny program dla 
kolektorów sło-
necznych. Nie-
stety po ostat-
nich zmianach 
w zasadach 
przyznawania 
wsparcia, pro-
gram Prosu-
ment ogłoszony 
przez NFOŚiGW 
raczej tego nie 
zapewni, ponie-
waż poszedł  
w kierunku 

Według ocen SPIUG w 2013 roku 
sprzedano ok. 1,73 mln szt. stalo-
wych grzejników płytowych. 

Ocenia się, że sprzedano ok.  
112 000 m2 kolektorów płaskich  
i 62 000 m2 kolektorów próżniowych. 

Łącznie, według szacunków SPIUG 
sprzedano ok. 15 000 pomp ciepła.

where comfort begins

Regulacja hydrauliczna | Technika rozdzielania | Technika systemowa | Armatura tacanova.com

WIDOCZNIE LEPSZY

Sprawdzony zawór równoważąco - pomiarowy TacoSetter Tronic  
z elektronicznym pomiarem przepływu i temperatury.

 Bezstopniowe i dokładne ustawienie wartości przepływu

 Zastosowanie: instalacje solarne, geotermalne  
i grzewczo-chłodzące (odporny na glikol)

 Pomiar temperatury bezpośrednio w strumieniu  
medium, zakres od 0 do 100 °C

 Pomiar przepływu od 1 do 40 l/min

Informacje o tym i innych, wysokiej jakości produktach  
znajdą Państwo na stronie www.taconova.com
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Rok 2014 i następne…
 
…przyniosą dla rynku urządzeń grzewczych 
nowe wyzwania. Należą do nich zmiany 
struktury rynku, które już następują, a ulegną 
przyspieszeniu. 
Można się spodziewać dalszego wzrostu 
sprzedaży gazowych kotłów kondensacyj-
nych i zniknięcie po 2015 roku z rynku gazo-
wych kotłów konwencjonalnych. Nikt na ra-
zie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co 
będzie z rynkiem wymian dla tych urządzeń, 
tam, gdzie warunki techniczne uniemożli-
wią wymiany przewodów powietrzno-spali-
nowych. 
Można się mimo wszystko spodziewać sta-
bilnych, ale raczej niedużych wzrostów 
sprzedaży kolektorów słonecznych, która 
może być większa, jeżeli inwestorzy przeko-
nają się do wykorzystania energii słonecz-
nej także do ogrzewania, a nie tylko przy-
gotowania c.w.u. 
Do tego trzeba zaznajomić się ze sposo-
bem magazynowania pozyskanego z tego 
źródła ciepła. Rozwój energetyki słonecz-
nej to dynamiczny rozwój fotowoltaiki i być 
może układów hybrydowych, które są dużą 
szansą dla energetyki prosumenckiej.  
Z pewnością będzie wzrastać rynek pomp 
ciepła, w tym tych do przygotowywania 
c.w.u. Zacznie zwiększać się znaczenie mi-
krokogeneracji i małej kogeneracji oraz 
– za sprawą wprowadzania LOT 15 – tak-
że kotłów na biomasę, co zresztą już teraz 
można obserwować. 
Natomiast dalej będzie spadać liczba 
sprzedawanych podgrzewaczy gazowych 
do c.w.u. oraz dalej będzie się zmniejszać 
udział w sprzedaży grzejników stalowych 
na rzecz wzrastającej sprzedaży instalacji 
ogrzewania podłogowego.  

Firma SANKOM opracowała program Audy-
tor EKO w związku z obowiązkiem uwzględ-
niania w projekcie budowlanym analizy 
możliwości racjonalnego wykorzystania alter-
natywnych systemów zaopatrzenia budynku 
w energię i ciepło.
Program ten umożliwia szybkie porównanie 
maksymalnie czterech systemów zaopa-
trzenia budynku w energię i ciepło zarówno 
pod względem ekonomicznym, jak i ekolo-
gicznym.
Program Audytor EKO może być używany 
jako niezależna aplikacja (bez konieczności 
korzystania z innych programów). Jednakże, 
w przypadku gdy dla budynku przeprowa-
dzono obliczenia cieplne z wykorzystaniem 
programu Audytor OZC 6.1 Pro, to wyniki 
tych obliczeń (np. roczne zapotrzebowanie 
na ciepło, sprawność systemu zaopatrzenia 
w ciepła itp.) mogą zostać zaimportowane 
do programu Audytor EKO.
Z punktu widzenia wiarygodności analizy nie-
zwykle ważna jest możliwość uwzględniania 

wszystkich istotnych czynników, np. różnych 
systemów grzewczych, wentylacyjnych  
czy źródeł ciepła. Program wyposażono  
w system diagnostyki, zapobiegający wpro-

wadzaniu błędnych danych. Analiza eko-
nomiczna wykonywana jest wg wytycznych 
unijnych (z uwzględnieniem m.in. cyklu życia, 
kosztów utrzymania, kosztów usunięcia, kosz-
tów odtworzenia elementów systemów). 
Automatyczne przyjmowanie wielu danych 
umożliwia znaczne skrócenie czasu przygoto-
wania analizy.
Niewątpliwą zaletą programu jest wykony-
wanie obliczeń na bieżąco (tzw. „obliczenia 
w locie”). Dzięki temu możliwa jest szybka 
ocena wpływu poszczególnych danych na 
wyniki.
Program tworzy raport z analizy, który może 
być zarówno wydrukowany, jak i wyekspor-
towany do pliku w różnych formatach, m.in. 
PDF, HTML, RTF (Word) i XLS (Excel). Wyniki 
obliczeń przedstawiane są również na przej-
rzystych wykresach.

Audytor EKO 1.0 

Porównanie kosztów całkowitych analizowanych wariantów
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