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Potencjał i trendy zainteresowania 
urządzeniami grzewczymi w latach
2008-2015

Do najpopularniejszych segmentów branży G-I nale-
żą kotły oraz grzejniki. Zainteresowanie kotłami ob-
niżyło się w widoczny sposób od 2008 roku (rys. 1). 
Są to już na tyle „standardowe” urządzenia, że po-
trzeby informacyjne w ich zakresie są relatywnie 
niskie. Potrzeby informacyjne dla pomp ciepła są 
dosyć stabilne, chociaż w 2015 roku nieznacznie 
spadły w stosunku do roku 2014. Obniżyło się wy-
raźnie zainteresowanie kolektorami słonecznymi,  
a wzrosło skokowo fotowoltaiką na co zapew-
ne wpływ miało preferowanie jej w programie do-
finasowania (Prosument), jak również duża licz-
ba przekazów medialnych związanych z ustawą  
o OZE i rozbudzeniem nadziei na wprowadzenie ta-
ryf gwarantowanych ze sprzedaży energii elektrycz-
nej. Wysokie zainteresowanie grzejnikami wynika 
z tego, że jest to przykład nielicznego w branży G-I 
produktu, który „sprzedaje się w Internecie”, gdyż 
zapytania mają charakter głównie poszukiwania 

 Internet w szeroko pojętej branży grzewczo-in-
stalacyjnej (w skrócie G-I) zajmuje czołową pozy-
cję pod względem dostarczania informacji zarów-
no fachowcom, jak i klientom. Im trudniejsza jest 
decyzja zakupowa, przed jaką staje klient, im wię-
cej ma potrzeb informacyjnych, tym więcej znajdu-
je się powodów do szukania informacji o produk-
tach, systemach, kosztach inwestycji i użytkowania 

oraz zasięgania opinii innych na popularnych fo-
rach internetowych czy też za pomocą mediów 
społecznościowych. Internet stanowi także cenne 
źródło informacji związanych z zainteresowaniem 
poszczególnymi produktami, czy systemami. Po-
zwala on śledzić wieloletnie trendy zainteresowa-
nia i prognozować rozwój rynku, a przynajmniej 
poziom zainteresowania poszczególnymi produk-
tami czy systemami. 
Przełożenie uzyskanych statystyk na sprzedaż nie za-
wsze będzie następowało wprost, gdyż dochodzi tu 
szereg innych czynników, jak chociażby fakt czy dany 
produkt należy do nowych technologii (np. fotowol-
taika) i wzbudza jedynie zwiększoną ciekawość, czy 
też jest to tradycyjny produkt, który cechuje się już 
wyraźną sezonowością zainteresowania w określo-
nych porach roku (np. kotły, grzejniki).

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji o produktach i usługach 
również w branży grzewczo-instalacyjnej (w skrócie G-I). Raport „Internet  
w branży grzewczo-instalacyjnej” publikowany był już wcześniej dla lat 2012-
2014 na zlecenie SPIUG. Bieżący raport nawiązuje do danych ze wspomnianych 
raportów, gdzie część danych skorygowano w oparciu o aktualne wskaźniki 
dostępne w narzędziach wyszukiwarki Google. Do analizy posłużyły dane 
uzyskane z takich narzędzi, jak Google Adwords i Google Trends, które  
poddano odpowiedniej analizie.

Branża grzewczo-instalacyjna  
w Internecie w 2015 roku

Raport

Ireneusz Jeleń

Internet w Polsce –  
kilka aktualnych faktów

•		Blisko	76%	gospodarstw	domowych	posiada	do-
stęp do Internetu [1].
•		Najczęściej	wykonywane	czynności	poza	korzysta-
niem z serwisów społecznościowych to m.in. szuka-
nie produktów/marek, które chce się kupić oraz po-
równywanie cen produktów i usług [2].
•		Źródłem	poszukiwania	informacji	o	produktach	
są w pierwszej kolejności: strony sklepów inter-
netowych, wyszukiwarka (Google), porównywar-
ki cen [2].
•		Efekt	ROPO	(research	online,	purchase	offline),	czy-
li poszukiwanie informacji online przed zakupem  
w tradycyjnym sklepie, deklaruje w przypadku pro-
duktów	„technicznych”	40-50%	osób	[2].
•		Informacje	na	temat	ograniczenia	zużycia	energii	
w	domu	najczęściej	szukano	w	Internecie	(62%	os.),	
a	dopiero	później	w	innych	mediach	(21%),	u	profe-
sjonalistów	(17%),	w	poradnikach	(6%)	[3]
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1   Analiza zainteresowania na rynku polskim segmentami produktów z branży grzewczej w latach 2008-2015
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dostawcy lub sklepu. Dodatkowo duże zaintereso-
wanie grzejnikami świadczy o nadal wysokich po-
trzebach modernizacyjnych.

Sezonowość zainteresowania 
urządzeniami z branży G-I

Sezonowość zainteresowania produktami branży 
G-I widać głównie w przypadku produktów „trady-
cyjnych” (kotły, grzejniki), dla których często de-
cyzja o zakupie następuje w krótkim czasie po po-
szukiwaniu informacji (rys. 2). Takie produkty, jak 
pompy ciepła, czy rekuperacja, należące często 
do droższego segmentu i planowane do zastoso-
wania w budowanym w przyszłości domu, nie wy-
kazują wyraźnej sezonowości zainteresowania. Po-
dobnie jest w przypadku „nowych technologii”, do 
której można zaliczyć w naszym kraju fotowoltaikę.  
Zwiększone wyraźnie potrzeby informacyjne wyni-
kają w jej przypadku także z rozbudzonych nadziei 
na uzyskanie atrakcyjnego wsparcia finansowego 
(taryfy gwarantowane).
Wykres na rys. 2 wskazuje jednocześnie różnice  
w poziomach zainteresowania poszczególnymi seg-
mentami produktów. Wyraźne zmiany zainteresowa-
nia w poszczególnych latach i miesiącach, prezentują 

już wykresy stworzone pojedynczo dla segmentów 
produktów (rys. 3) – dla rynku polskiego i w celach 
porównawczych także dla rynku niemieckiego. Zain-
teresowanie kotłami i grzejnikami jest bardzo wy-
raźnie powiązane z przebiegiem sezonu grzewcze-
go	–	zarówno	w	Polsce,	jak	i	w	Niemczech.
Zainteresowanie kolektorami słonecznymi zarów-
no	w	Polsce,	jak	i	w	Niemczech,	uległo	zmniejszeniu	
w latach 2011-2015. Poziom zainteresowania osiąga 
swoje maksimum w II kwartale roku (szczyt w mar-
cu/kwietniu). Zainteresowanie fotowoltaiką ma cał-
kowicie	 inny	przebieg	w	Polsce	niż	w	Niemczech.	 
W przypadku Polski nastąpił skokowy wzrost zain-
teresowania fotowoltaiką w roku 2012 i w ostatnim 
roku	2015.	Dla	porównania	w	Niemczech	zaintere-
sowanie tym produktem obniżało się systematycz-
nie od 2011 roku.
Zainteresowanie pompami ciepła i wentylacją z re-
kuperacją było w Polsce w ostatnich 5 latach ustabi-
lizowane. Widoczny jest nieznaczny stały wzrost za-
interesowania	rekuperacją	w	latach	2011-2015.	Brak	
jest wyraźnie widocznej sezonowości zainteresowa-
nia dla obydwu produktów ze względu zapewne na 
fakt, że decyzja o zakupie stosunkowo drogiego pro-
duktu jest mocno rozciągnięta w czasie i często zwią-
zana z długim procesem budowy domu.
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2   Trendy miesięczne zainteresowania segmentami produktów na rynku polskim w latach 2011-2015
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3   Trendy zainteresowania w latach 2011-2015 na rynku polskim i niemieckim
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w wersji niskotemperaturowej przed wycofaniem  
z rynku przez wchodzącą w życie we wrześniu 2015 
dyrektywą (o efektywności energetycznej). W przy-
padku kotłów węglowych (rys. 6) największy wzrost 
zainteresowania dotyczył kotłów z podajnikiem, 
ale także kotłów zasypowych.	Nieznacznie	wzro-
sło zainteresowanie kotłami stricte na ekogroszek, 
a zmniejszyło kotłami „uniwersalnymi’ i „miałowy-
mi”. Wzrost zainteresowania był także zauważalny  
w przypadku kotłów na drewno do spalania pelletów.  
Widoczne jest coraz większe precyzowanie zaintere-
sowania – procent ogólnych zapytań z roku na rok 
się	obniża	(z	38,7	na	31,1%).	

Analiza zainteresowania klientów 
– jaka pompa ciepła?

Pompy ciepła cieszą się coraz większym zaintereso-
waniem i jednocześnie coraz więcej pada konkret-

Istotną informację przynosi także analiza wzrostu 
zainteresowania w ostatnich 2 latach informacja-
mi w poszczególnych segmentach produktów (tab. 
powyżej). W danych uwzględniono 4 rodzaje pro-
duktów, dla pozostałych skala lub wzrost zaintere-
sowania były niewystarczające do wykazania ta-
kiej informacji. W przypadku kotłów, największy 
wzrost zainteresowania dotyczył kotłów gazowych  
kondensacyjnych oraz kotłów na pellet. Tylko je-
den wpis „kotły z podajnikiem” dotyczy de facto ko-
tłów węglowych. Charakterystyczne dla fotowoltaiki  
jako nowego produktu na rynku są zapytania o do-
finansowanie i ceny oraz o opinie (forum).
Dla porównania na rynku niemieckim największe 
wzrosty zainteresowania w ostatnich 2 latach w seg-
mencie kotłów, dotyczyły m.in. kotłów gazowych 
(+95%),	ale	także	kotłów	olejowych	(+85%)	i	dopie-

ro	później	kotłów	na	drewno	(+40%).	W	segmencie	
pomp ciepła z kolei: pomp ciepła powietrze/powie-
trze	(+100%)	i	powietrze/woda	(+60%).

Analiza zainteresowania klientów 
– jaki kocioł?

W 2015 roku zainteresowanie kotłami gazowymi nie-
znacznie wzrosło w porównaniu do roku 2014 (rys. 4). 
Największy	(procentowy)	wzrost	zainteresowania	
dotyczył kotłów olejowych, co mogło być skutkiem 
znacznego obniżenia cen oleju opałowego. Podob-
ne zachowanie klientów zauważono także na rynku 
niemieckim, gdzie kotły olejowe zajmowały wcze-
śniej tradycyjnie silną pozycję. Pozostałe kotły za-
notowały spadki zainteresowania – najwięcej: kotły 
do	spalania	zboża	itp.	(-30%).

Zainteresowanie kotłami gazowymi (rys. 5) do-
tyczy głównie kotłów kondensacyjnych	 (19,8%	 
w 2015 r.) oraz term/piecyków łazienkowych (17,2%)	 
i kotłów dwufunkcyjnych (20,2%).	Zauważalnie	
wzrosło zainteresowanie kotłami 1- i 2-funkcyjny-
mi, co mogło być spowodowane chęcią ich zakupu 

KOTŁY GRZEJNIKI POMPY CIEPŁA FOTOWOLTAIKA
+110% kocioł/piec ma pellet
+100% kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
+90% kocioł kondensacyjny
+90% kotły na pellet
+70% piec gazowy
+60% kocioł/piec dwufunkcyjny
+50% kotły/piece z podajnikiem
+50% kocioł kondensacyjny cena
+50% kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny
+50% kocioł/piec gazowy dwufunkcyjny
+40% jaki kocioł kondensacyjny
+40% piec gazowy cena
+40% piec na pelet

+80% grzejnik łazienkowy drabinkowy
+70% grzejnik dekoracyjny
+60% grzejnik ozdobny
+60% grzejnik pionowy
+40% grzejnik drabinkowy
+40% grzejnik łazienkowy
+40% grzejnik elektryczny
+40% grzejniki cena
+40% grzejniki pokojowe

+150% gruntowa pompa ciepła
+70% pompa ciepła powietrze
+50% pompa ciepła cwu
+40% powietrzna pompa ciepła
+40% pompy ciepła cena
+40% pompy ciepła powietrze

>>+100% fotowoltaika opinie
>>+100% prosument
>>+100% prosument fotowoltaika
+100% panele pv
+100% fotowoltaika dofinansowanie
+90% fotowoltaika cena
+70% fotowoltaika dotacje
+40% fotowoltaika forum

Tabela   Statystyka największych wzrostów zainteresowania informacjami w poszczególnych segmentach 
produktów,	dla	rynku	polskiego	w	okresie	ostatnich	2	lat	(2013-2015) Rys.7 
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5   Struktura zainteresowania typami kotłów na gaz ziemny na rynku polskim w roku 2015 i 2014
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6   Struktura zainteresowania typami kotłów węglowych na rynku polskim w roku 2015 i 2014
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4			Struktura	zainteresowania	kotłami	grzewczymi	na	rynku	polskim	w	roku	2015	i	2014	(2015:	1235	
rodzajów zapytań)
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nych zapytań, co widać było już w roku 2014 (rys. 7)  
po segmencie pomp ciepła powietrznych oraz  
dla podgrzewania c.w.u.	Nieznacznie	także	wzro-
sło zainteresowanie pompami ciepła gruntowymi.

Charakter zainteresowania według 
segmentów produktów

Analiza danych pozwala także na ocenę rodzaju za-
interesowania (rys. 8), tzn. czy poszukiwano infor-
macji o konkretnych produktach (np. „kocioł kon-
densacyjny”, „pompa ciepła gruntowa”, itd.), czy  
o dostawcy (np. „kotły wrocław”, „pompa ciepła aro-
therm”, itd.), o opiniach, cenach (np. „fotowoltaika 
cena”) bądź dotacjach. W przypadku kotłów i pomp 
ciepła udział informacji na temat konkretnych pro-
duktów był wysoki. Jednak dla pomp ciepła w 2015 
r.	wyraźnie	wzrósł	udział	zapytań	o	ceny	(2015:	30%).	

Wyraźna różnica występuje dla grzejników, gdzie czę-
sto	(2015:	42%)	poszukuje	się	informacji	o	dostawcy	
(nazwa producenta lub szukanie lokalne np. „grzej-
niki łazienkowe poznań” itp.). Dla fotowoltaiki jako 
„nowej technologii” występuje najwyższy udział za-
pytań o ceny i dotacje (dane dla roku 2015, brak da-
nych dla 2014).
W przypadku kotłów, grzejników i pomp ciepła 
można zauważyć znacznie większą znajomość ma-
rek,	gdyż	około	90%	zapytań	w	ramach	pytań	o	do-
stawcę, wskazuje na producenta/dostawcę (np. „kotły  
vaillant”, „piece termet”, „kotły buderus” „kotły  
viessmann”, „kotły pleszewskie” itp.). Z kolei dla  
kolektorów słonecznych i fotowoltaiki znajomość 
marek	jest	albo	niższa,	bo	na	poziomie	ok.	30%,	albo	
też poszukuje się świadomie lokalnych dostawców 
np. „pompy ciepła wrocław”, „kolektory słoneczne 
poznań” itp.

Statystyka zainteresowania standardami  
energetycznymi budynków

Znajomość pojęcia „dom pasywny” jest zdecy-
dowanie największa, nie jest znane szerzej pojęcie 
„dom niskoenergetyczny”, a co najwyżej „dom 
energooszczędny” (rys. 9).	Najwyższe	zaintereso-
wanie	domem	pasywnym	miało	miejsce	w	03.2013,	
gdy w mediach informowano szeroko o uruchamia-
niu	programu	dopłat	NFOŚiGW	do	budowy	domów	

Rys.9 
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7   Struktura zainteresowania typami pomp ciepła na rynku polskim w roku 2015 i 2014
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Rys.10 

8   Charakter zapytań w segmentach produktów branży grzewczej w latach 2012-2014

Sprzedaż produktów z branży 
G-I w Internecie

Bezpośrednia	sprzedaż	urządzeń	grzewczych	w	In-
ternecie ma śladowy charakter. Dominujący w e-han- 
dlu serwis Allegro stanowi dla firm branży G-I for-
mę reklamy. Procent aukcji kończących się trans-
akcją jest najwyższy dla grzejników, gdzie wynosi 
nieco	ponad	1%.

2011                         2012                           2013                            2014                         2015 

NF40 

NF15 

DOM PASYWNY 

DOM NISKOENERGETYCZNY 

DOM ENERGOOSZCZĘDNY 

Rys.11 

9   Zainteresowanie informacjami na temat standardów energetycznych budynków
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o wyższym standardzie energetycznym. Znane jest 
z kolei pojęcie standardu energetycznego budynku 
NF40,	podczas	gdy	nie	notuje	się	zauważalnej	licz-
by	zapytań	o	standard	NF15.
Raport	za	rok	2015	potwierdza	m.in.	wysokie	zainte-
resowanie nowymi technologiami, ale także pokazuje 
jak znaczne mogą być różnice w poziomie zaintere-
sowania i sprzedaży (np. fotowoltaika, dom pasyw-
ny). Potwierdza to także wysoką i rosnącą rolę In-
ternetu jako kompleksowego źródła informacji dla 
fachowców i klientów branży G-I.
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Wpływ aktywności firmy 
na pozyskiwanie klientów

Działalność w Internecie małej firmy insta-
lacyjnej, wpływa na pozyskiwanie klientów.  
Na	podstawie	badania	opinii	blisko	60	pod-
miotów można stwierdzić, że w firmach po-
siadających własną stronę, „klientów z Inter-
netu”	było	blisko	3	razy	więcej	niż	w	firmach	
nieposiadających własnej strony.
Własną	stronę	internetową	posiadało	w	2013	
roku	55%	firm	 instalacyjnych.	 Ich	widocz-
ność w Internecie uwzględniając fakt, że 
około	90%	osób	przegląda	 jedynie	pierw-
szą stronę wyników w Google, jest niewiel-
ka.	Niecałe	9%	małych	firm	ma	szansę	być	
odnalezionych przez klientów szukających 
lokalnie dostawcy.
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