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interesowania w 2015 roku. Wysokie zainteresowanie 
grzejnikami (porównywalne z kotłami, niewykazane 
na rys. 1) wynika z tego, że jest to przykład nielicznego 
w branży G-I produktu, który „sprzedaje się w Interne-
cie”, gdyż zapytania mają charakter głównie poszukiwa-
nia dostawcy lub sklepu. Systematycznie rośnie zainte-
resowanie rekuperacją, która zanotowała największy 
procentowy wzrost zainteresowania w 2016 roku.

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 zastosowania  
w budowanym w przyszłości domu, nie wykazują wy-
raźnej sezonowości zainteresowania. Podobnie jest 
w przypadku „nowych technologii”, do której można 
zaliczyć w naszym kraju fotowoltaikę. 

 IInternet w szeroko pojętej branży grzewczo-in-
stalacyjnej zajmuje czołową pozycję pod względem 
dostarczania informacji zarówno fachowcom, jak  
i klientom. Im trudniejsza jest decyzja zakupowa 
przed jaką staje klient, im więcej potrzebuje wiedzy 
na ten temat, tym więcej znajduje się powodów do 
szukania informacji o produktach, systemach, kosz-
tach inwestycji i użytkowania oraz zasięgania opinii 
innych na popularnych forach internetowych czy 

też za pomocą mediów społecznościowych. Inter-
net stanowi także cenne źródło informacji związa-
nych z zainteresowaniem poszczególnymi produk-
tami, czy systemami. Pozwala on śledzić wieloletnie 
trendy i prognozować rozwój rynku, a przynajmniej 
poziom zainteresowania poszczególnymi produk-
tami czy systemami. Przełożenie uzyskanych sta-
tystyk na sprzedaż nie zawsze będzie następowało 
wprost, gdyż dochodzi tu szereg innych czynników, 

jak chociażby fakt czy dany produkt należy do no-
wych technologii (np. fotowoltaika) i wzbudza jedy-
nie zwiększoną ciekawość, czy też jest to tradycyjny 
produkt, który cechuje się już wyraźną sezonowością 
zainteresowania w określonych porach roku (np. ko-
tły, grzejniki). Do analizy posłużyły dane uzyskane  
z takich narzędzi jak Google Adwords i Google Trends, 
które poddano odpowiedniej analizie.

Potencjał i trendy zainteresowania 
urządzeniami grzewczymi w latach 
2009-2016

Do najpopularniejszych segmentów branży G-I na-
leżą kotły oraz grzejniki. Zainteresowanie kotłami  
w 2016 roku wzrosło po raz pierwszy od 2009 roku 
 w stosunku do roku poprzedniego (2015) (rys. 1). Potrze-
by informacyjne dla pomp ciepła nieznacznie wzrosło. 
Jak wskazuje dalsza szczegółowa analiza, w przypad-
ku niektórych konkretnych typów pomp ciepła wzrost 
zainteresowania był bardzo wyraźny. W 2016 r. obni-
żyło się zainteresowanie kolektorami słonecznymi,  
a także fotowoltaiką po bardzo wysokim wzroście za-

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji o produktach i usługach również w branży 
grzewczo-instalacyjnej (w skrócie G-I). Decyzja o wyborze szeroko pojętego systemu grzewczego  
ma coraz wyższy wymiar ekonomiczny i ekologiczny. 

Internet źródłem wiedzy  
o systemach i produktach

Raport: branża grzewczo-instalacyjna w Internecie w 2016 roku

Ireneusz Jeleń

Internet w Polsce – kilka aktualnych faktów

• 80,4 % gospodarstw domowych po-
siada dostęp do Internetu [1]
• Najczęściej wykonywane czynności 
poza korzystaniem z serwisów społecz-
nościowych to m.in. szukanie produk-
tów/marek które chce się kupić oraz po-
równywanie cen produktów i usług [2]
• Źródłem poszukiwania informacji  
o produktach są w pierwszej kolejności: 
strony sklepów internetowych, wyszu-
kiwarka (Google), porównywarki cen [2]

• Efekt ROPO (research online, purcha-
se offline) czyli poszukiwanie Informacji 
online przed zakupem w tradycyjnym 
sklepie, deklaruje w przypadku produk-
tów „technicznych” 40-50% osób [2]
• informacje na temat ograniczenia zu-
życia energii w domu najczęściej szu-
kano w Internecie (62% os.), a dopie-
ro później w innych mediach (21% os.),  
u profesjonalistów (17% os.), w porad-
nikach (6% os.) 
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1  Analiza zainteresowania na rynku polskim segmentami produktów z branży grzewczej w latach 2009-2016
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KOTŁY: GRZEJNIKI: POMPY CIEPŁA: FOTOWOLTAIKA
+750% kotły klasy 5
+200% pellet
+190% kotły na pelet
+80% piece na ekogroszek
+60% kotły gazowe
+60% kotły z podajnikiem
+50% kotły gazowe 
dwufunkcyjne
+40% piece gazowe
+40% kotły na drewno

+180% grzejniki 
podtynkowe
+80% grzejniki żeliwne
+70% ogrzewanie 
podłogowe czy grzejniki
+50% grzejniki do łazienki
+50% grzejniki olejowe 
elektryczne
+40% grzejniki pokojowe
+40% grzejniki żeberkowe

+110% pompy ciepła 
powietrze woda
+60% pompy ciepła 
powietrze powietrze
+60% pompy ciepła 
powietrze woda

+300% fotowoltaika opinie
+200% prosument 
fotowoltaika
+100% fotowoltaika 
opłacalność
+60% fotowoltaika 
dofinansowanie
+50% fotowoltaika cena

Wykres na rys. 2. wskazuje jednocześnie różnice  
w poziomach zainteresowania poszczególnymi seg-
mentami produktów. Wyraźne zmiany w poszcze-
gólnych latach i miesiącach, prezentują już wykresy 
stworzone pojedynczo dla segmentów produktów 
(rys. 3-5) – dla rynku polskiego i w celach porów-
nawczych także dla rynku niemieckiego. Zaintereso-
wanie kotłami i grzejnikami jest bardzo wyraźnie 
powiązane z przebiegiem sezonu grzewczego – za-
równo w Polsce, jak i w Niemczech (rys. 3).
Zainteresowanie kolektorami słonecznymi zarówno 
w Polsce, jak i w Niemczech, uległo zmniejszeniu w la-
tach 2011-2016 (rys. 4). Poziom zainteresowania osiąga 
swoje maksimum w II kwartale roku (szczyt w marcu/
kwietniu). Przebieg zainteresowania fotowoltaiką ma 
całkowicie inny przebieg w Polsce niż w Niemczech.  
W przypadku Polski nastąpił skokowy wzrost zaintere-

sowania fotowoltaiką, dopiero w 2016 roku ustabilizo-
wało się na poziomie z roku poprzedniego (2015). Dla 
porównania w Niemczech zainteresowanie tym produk-
tem obniżało się systematycznie od 2011 roku (rys. 4).
Zainteresowanie pompami ciepła i wentylacją z re-
kuperacją było w Polsce w ostatnich latach mocno 
ustabilizowane. Widoczny jest systematyczny stop-
niowy wzrost zainteresowania rekuperacją w latach 
2011-2015 (wyraźnie silniejszy z końcem 2016 roku). 
Brak jest wyraźnie widocznej sezonowości zaintere-
sowania dla obydwu produktów ze względu zapewne 
na fakt, że decyzja o zakupie stosunkowo drogiego 
produktu jest mocno rozciągnięta w czasie i często 
związana z długim procesem budowy domu (rys. 5).
Istotną informację przynosi także analiza wzrostu za-
interesowania w ostatnich 2 latach informacjami w po-
szczególnych segmentach produktów (tabela poniżej).  

2011                      2012                    2013                     2014                    2015                   2016 

GRZEJNIKI 

FOTOWOLTAIKA 
POMPY CIEPŁA 

KOLEKTORY SŁONECZNE 

KOTŁY 

Rys.2 

2  Trendy miesięczne zainteresowania segmentami produktów na rynku polskim w latach 2011-2016

Tabela  Statystyka największych wzrostów zainteresowania informacjami w poszczególnych 
segmentach produktów, dla rynku polskiego w okresie ostatnich 2 lat (2014-2016)
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5  Trendy zainteresowania pompami ciepła i rekuperacją w latach 2011-2016 na rynku polskim i niemieckim

4  Trendy zainteresowania kolektorami słonecznymi i fotowoltaiką w latach 2011-2016 na rynku polskim 
i niemieckim

3  Trendy zainteresowania kotłami oraz grzejnikami w latach 2011-2016 na rynku polskim i niemieckim
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pompami ciepła gruntowymi (z 5,3% w 2015 r. do 
22,1% w 2016 r.).

Charakter zainteresowania według 
segmentów produktów

Analiza danych pozwala także na ocenę rodzaju za-
interesowania (rys. 10), 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 informa-
cji na temat konkretnych produktów był wysoki. Jed-
nak dla pomp ciepła w 2016 r. wyraźnie wzrósł udział 
zapytań o dostawcę (2016: 32%), a obniżył się o cenę 
(11%). Wyraźna różnica występuje dla grzejników,  
gdzie najczęściej (2016: 71%) poszukuje się informacji 

W danych uwzględniono 4 rodzaje produktów, dla 
pozostałych skala lub wzrost zainteresowania były 
niewystarczające do wykazania takiej informacji.  
W przypadku kotłów, największy wzrost zaintereso-
wania dotyczył kotłów na paliwa stałe (5 klasy, na pe-
lety, ekogroszek), a także gazowych. Charakterystycz-
ne dla fotowoltaiki jako nowego produktu na rynku 
są zapytania o opinie, opłacalność i dofinansowanie. 
Dla porównania na rynku niemieckim największe wzro-
sty zainteresowania w ostatnich 2 latach w segmen-
cie kotłów, dotyczyły m.in. wymiany kotła (+50%), ale 
także kotłów olejowych (+40%). W segmencie pomp 
ciepła z kolei: dofinansowania pomp ciepła (+5000%).

Analiza zainteresowania klientów – 
jaki kocioł?

W 2016 roku zainteresowanie kotłami gazowymi 
wzrosło wyraźnie w porównaniu do roku 2015 (rys. 6).  

Największy (procentowy) wzrost zainteresowania 
dotyczył kotłów olejowych co mogło być skutkiem 
utrzymujących się niższych cen oleju opałowego. 
Podobne zachowanie klientów zauważono także na 
rynku niemieckim, gdzie kotły olejowe zajmowały 
wcześniej tradycyjnie silną pozycję. Pozostałe kotły 
zanotowały spadki zainteresowania – najwięcej ko-
tły do spalania zboża itp. (-54,6%).
Zainteresowanie kotłami gazowymi (rys. 7) doty-
czyło głównie kotłów kondensacyjnych, term/pie-
cyków łazienkowych i kotłów 2-funkcyjnych. Za-
pytania w 2016 roku miały bardziej ogólny charakter 
w przypadku kotłów gazowych (57,2%). Niższe zain-
teresowanie kotłami kondensacyjnymi mogło wy-
nikać z popularyzacji tego rozwiązania, szczególnie 
po wprowadzeniu we wrześniu 2015 roku wyma-
gań dla efektywności energetycznej. Kotły konden-
sacyjne stały się wówczas praktycznie jedynym do-
puszczonym do sprzedaży typem kotłów gazowych.  

W przypadku kotłów węglowych (rys. 8) największy 
wzrost (procentowo) zainteresowania dotyczył ko-
tłów uniwersalnych (pytający rozumieli pod tym 
pojęciem głównie kotły do spalania węgla i drew-
na). Wzrost zainteresowania był także zauważalny 
w przypadku kotłów na drewno do spalania pel-
letów. Widoczne jest mniejsze precyzowanie zainte-
resowania – procent ogólnych zapytań w 2016 roku 
wzrósł (do 39,6%). 

Analiza zainteresowania klientów – 
jaka pompa ciepła?

Bardzo wyraźne zmiany nastąpiły w strukturze za-
interesowania pompami ciepła (rys. 9). Zapytania 
dotyczyły bardzo konkretnych typów urządzeń. Nie-
znacznie wzrosło zainteresowanie pompami ciepła 
powietrznymi oraz dla podgrzewania wody użyt-
kowej c.w.u. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie  
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8  Struktura zainteresowania typami kotłów węglowych na rynku polskim w roku 2016 i 2015
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7  Struktura zainteresowania typami kotłów na gaz ziemny na rynku polskim w roku 2016 i 2015
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6  Struktura zainteresowania kotłami grzewczymi na rynku polskim w roku 2016 i 2015 
(2016: 1445 rodzajów zapytań)
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9  Struktura zainteresowania typami pomp ciepła na rynku polskim w roku 2016 i 2015
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o konkretnym rodzaju grzejnika (71%) oraz dostawcy 
(nazwa producenta lub szukanie lokalne np. „grzej-
niki łazienkowe poznań” itp.). Fotowoltaika nie jest 
już tak „nową technologią” jak w ostatnich 2-3 latach 
i wyraźnie wzrosła znajomość tych urządzeń. Świad-
czy o tym wyraźny wzrost zainteresowania konkret-
nymi produktami z tego segmentu (z 14% w 2015 r. 
do 40% w 2016 r.).
W przypadku kotłów, grzejników i pomp ciepła  
można zauważyć znacznie większą znajomość 
marek, gdyż około 90% zapytań w ramach pytań  
o dostawcę, wskazuje na producenta/dostawcę (np. 
„kotły vaillant”, „piece termet”, „kotły buderus” „ko-
tły viessmann”, „kotły pleszewskie” itp.). Z kolei dla  
kolektorów słonecznych i fotowoltaiki znajo-
mość marek jest albo niższa, bo na poziomie ok. 
30%, albo też poszukuje się świadomie lokalnych 
dostawców np. „pompy ciepła wrocław”, „kolekto-
ry słoneczne poznań” itp.

Statystyka zainteresowania 
standardami energetycznymi 
budynków

Znajomość pojęcia „dom pasywny” jest zdecy-
dowanie największa i nie jest znane szerzej po-
jęcie „dom niskoenergetyczny”, a co najwyżej 
„dom energooszczędny” (rys. 11). Najwyższe za-
interesowanie domem pasywnym miało miej-
sce w 03.2013, gdy w mediach informowano sze-
roko o uruchamianiu programu dopłat NFOŚiGW 
do budowy domów o wyższym standardzie ener-
getycznym. Znane jest z kolei pojęcie standardu 
energetycznego budynku NF40, podczas gdy nie 
notuje się zauważalnej liczby zapytań o standard 
NF15. W 2016 r. pojawiło się z kolei nowe pojęcie 
WT 2017. Wzrost zainteresowania tematyką wa-
runków technicznych WT 2017 był zdecydowanie 
największy w ostatnim roku (rys. 11).
Nie jest znane oficjalne badanie krajowe lub zagra-
niczne tego efektu w branży G-I, ale należy przypusz-

czać, że nie będzie ona tutaj wyjątkiem. Tym bardziej 
więc ranga Internetu dla branży grzewczo-instala-
cyjnej i szerzej patrząc dla całej branży budowlanej, 
będzie stale rosnąć. 

Literatura
[1] „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r.”, 
Główny Urząd Statystyczny, 2016.
[2] „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commer-
ce Polska”, Gemius Polska, 2015.
[3] „Efektywność Energetyczna w Polsce – Przegląd 
2012” Instytut Ekonomii Środowiska, 2013.

Sprzedaż produktów  
z branży G-I w Internecie

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

Wpływ aktywności firmy  
na pozyskiwanie klientów

Działalność w Internecie małej firmy instalacyjnej 
wpływa na pozyskiwanie klientów. Na podstawie 
badania opinii blisko 60 podmiotów można stwier-
dzić, że w firmach posiadających własną stronę, 
„klientów z Internetu” było blisko 3 razy więcej 
niż w firmach nie posiadających własnej strony. 
Własną stronę internetową posiadało w 2013 roku 
55% firm instalacyjnych. Ich widoczność w Inter-
necie uwzględniając fakt, że około 90% osób prze-
gląda jedynie 1. stronę wyników w Google, jest 
niewielka. Niecałe 9% małych firm ma szansę być 
odnalezionych przez klientów szukających lokal-
nie dostawcy.
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10  Charakter zapytań w segmentach produktów branży grzewczej w latach 2015-2016
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11  Zainteresowanie informacjami na temat standardów energetycznych budynków

http://www.instalreporter.pl
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