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Sytuacja w wybranych grupach 
produktowych 

Gazowe kotły konwencjonalne: z miesiąca na mie-
siąc zauważalny spadek. Zniknęły z rynku prawie 
całkowicie tzw. kotły turbo. Ogólnie można uznać 
tę grupę produktową za zanikająca, której sprzedaż 
osiągnęła stały – póki co niski – poziom ze spadkiem 
na poziomie ok. 5% rok do roku.
Gazowe kotły kondensacyjne: dynamiczny wzrost 
sprzedaży. W tej grupie produktowej odnotowano naj-
większą, bo ok. 35% skalę wzrostu w 2017 roku w po-
równaniu do 2016 roku. W 4Q2017, ten wzrost można 
szacować na poziomie 28% w porównaniu do 2016. 
Kotły stojące: sytuacja stabilna (niewielki 2% spa-
dek sprzedaży), niektórzy uczestnicy rynku zgłasza-
li nawet 10-20% wzrosty, podczas gdy inni – spad-
ki. Sytuacja w tej grupie produktów jest stabilna,  
z tendencją zastępowania ich przez układy kaskado-
we kotłów wiszących.
Kotły na paliwa stałe: 4Q2017 przyniósł wzrost 
sprzedaży, który u większości dostawców osiągnął 
1/3 obrotu całorocznego. Było to związane z wejściem 

w życie rozporządzenia o jakości kotłów. W 4Q2017 
kotły automatyczne zanotowały pewien spadek na 
poziomie ok. 7% w stosunku do 3Q2017, w kotłach 
zasypowych nastąpił wzrost ponad 40% wywołany 
tym, że od 1 października nie można już w Polsce pro-
dukować kotów grzewczych, które nie odpowiadają  
5. klasie czystości, co spowodowało zatowarowania. 
2017 po raz pierwszy przyniósł większą sprzedaż ko-
tłów automatycznych. Przyrost sprzedaży wyniósł ok. 
50%. Na ich zwiększoną sprzedaż mają wpływ wpro-
wadzone uregulowania, uchwały antysmogowe, moż-
liwość uzyskania dofinansowania na wymianę źró-
dła ciepła oraz wzrost świadomości społecznej. W 4Q 
sprzedaż kotłów automatycznych stanowiła już po-
nad 45% urządzeń. Kotły zasypowe mimo sztuczne-
go wzrostu cieszą się słabnącym zainteresowaniem. 
Ogólnie w kotłach na paliwa stałe rok 2017 przyniósł 
lekki wzrost sprzedaży 5-6% rok do roku. 
Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne: ogólnie 
można przyjąć, że wzrost sprzedaży dla pomp ciepła 
w 4Q2017 i całym 2017 roku osiągnął wynik ok. 10-15%.
Kolektory słoneczne: w 2017 nastąpił dalszy sadek 
sprzedaży instalacji dla klientów indywidualnych.  
Nie został on skompensowany przez wzrastające do-
stawy na tzw. projekty gminne. W dalszym ciągu jednak 
brakuje kompleksowego programu wsparcia rozwoju 
tego segmentu rynku. Można obiektywnie przyjąć, że 
w 2017 roku sprzedaż była na poziomie 2016 z niewiel-
kim plusem, co jeszcze wymaga weryfikacji. 
Grzejniki i inne elementy instalacyjne: boom  
w budownictwie mieszkaniowym stworzył potencjał 
dla grzejników stalowych. Łączny przyrost rynku ilo-
ściowo szacuje się na poziomie ok 8- 10%. 
Innych elementów instalacyjnych w tym do ogrze-
wanie płaszczyznowego i niskoparametrowego 
wzrost na poziomie ok. 10% w 4Q2017 i ok. 20%  
w całym 2017.

Duże wzrosty w budownictwie mieszkaniowym 
nie są spowodowane jakimś nowym programem bu-
dowy mieszkań finansowanym przez kredyty ban-
kowe. Nowe inwestycje są głównie finansowane go-
tówką przez indywidualnych inwestorów, którzy ze 
swoimi oszczędnościami konsekwentnie uciekają  
z banków i lokują je w murach. Jest to pewien ewe-
nement na skalę europejską czy wręcz światową, 
gdzie większość mieszkań jest kupowanych w opar-
ciu o kredyty bankowe, podczas gdy w Polsce mamy 
wysyp zakupu nieruchomości za gotówkę, co prze-
kłada się w znaczny sposób na wyniki konsumpcji 
wewnętrznej, a co za tym idzie osiąganego na sto-
sunkowo wysokim poziomie ogólnego wyniku go-
spodarczego. Jedną z przyczyn jest to, że poziom 

oprocentowania lokat w bankach osiągnął tak niski 
poziom, że hasło inwestycji w mieszkanie na wyna-
jem stało się nośne. 
Sytuacja finansowa w branży grzewczej wydaje się 
ustabilizowana. W IV kwartale, podobnie jak we wcze-
śniejszym, nie było spektakularnych zaległości fi-
nansowych. Tradycyjnie podstawowym czynnikiem 
transakcyjnym była cena. Zauważalny jest także 
wzrost znaczenia Internetu w pozyskiwaniu infor-
macji technicznych i handlowych w branży instala-
cyjno-grzewczej. 
Z punktu widzenia instalatora, cały 2017 r. był bar-
dzo obfity w zamówienia, do końca roku instalato-
rzy byli bardzo obłożeni pracą, do tego stopnia, że 
brakowało ludzi do pracy. 

Wyniki w branży instalacyjno grzewczej już dawno nie były tak dobre zarówno  
w 4Q2017, jak i w całym 2017. Pozytywny wzrostowy trend na rynku instalacyjno- 
-grzewczym jest związany ze znacznym przyrostem zakończonych i rozpoczętych 
inwestycji w budownictwie wielorodzinnym i indywidualnym. 

Rynek instalacyjno- 
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Sytuację na rynku instalacyjno-
-grzewczym w IV kwartale i w całym 
2017 roku można scharakteryzować 
takimi zjawiskami, jak: braki kadro-
we, presja płacowa wśród pracowni-
ków, ale także w relacjach instalator-
-dostawca-klient, braki towarowe na 
początku i w trakcie sezonu sprzeda-
ży spowodowane zwiększonym popy-
tem oraz kontrole różnych urzędów, 
począwszy od GIOŚ po izby skarbowe, 
które potwierdzały, że jest wszystko 
w porządku, ale były obciążeniem dla 
firm w okresie podwyższonego sezo-
nu sprzedaży i instalacji. 

Pobierz cały raport

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2018/02/Podsumowanie-rynku-instalacyjno-grzewczego-w-Polsce-w-IV-kwartale-2017.pdf
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