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Internet 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 sta-
je klient, im więcej ma potrzeb informacyjnych, tym 
więcej znajduje się powodów do szukania informa-
cji o produktach, systemach, kosztach inwestycji  
i użytkowania oraz zasięgania opinii innych na po-
pularnych forach internetowych czy też za pomocą 
mediów społecznościowych. 

Przełożenie uzyskanych statystyk na sprzedaż nie 
zawsze będzie następowało wprost, gdyż dochodzi 
tu szereg innych czynników, jak chociażby fakt czy 
dany produkt należy do nowych technologii (np. fo-
towoltaika) i wzbudza jedynie zwiększoną ciekawość, 
czy też jest to tradycyjny produkt, który cechuje się 
już wyraźną sezonowością zainteresowania w okre-
ślonych porach roku (np. kotły, grzejniki). Do anali-
zy posłużyły dane uzyskane z takich narzędzi, jak  
Google Adwords i Google Trends, które poddano od-
powiedniej analizie.

Internet jest jednym z podstawowych źródeł informacji o produktach i usługach 
również w branży grzewczo-instalacyjnej (w skrócie G-I). Decyzja o wyborze  
systemu grzewczego wymaga uwzględnienia czynników nie tylko technicznych,  
ale i ekonomicznych oraz ekologicznych. Zachęcamy do przeczytania raportu:  
czego z branży grzewczo-instalacyjnej szukaliśmy w Internecie w 2017 roku.

W Internecie 
szukamy informacji  
o produktach!

Natomiast kupujemy – częściej stacjonarnie

IRENEUSZ JELEŃ

Internet w Polsce - kilka aktualnych faktów

• Blisko 82% gospodarstw domowych posiada 
dostęp do Internetu, w tym 78% do szerokopa-
smowego [1].
• Najczęściej wykonywane czynności przez inter-
nautów to w kolejności: 
- szukanie produktów i marek (62%), 
- porównywanie cen produktów i usług (59%), 
- korzystanie z Facebooka (59%), 
- przeglądanie wiadomości (55%), 
- zakupy online (53%), 
- płacenie rachunków (51%), 
- szukanie sklepów przed wizytą w nich (47%) [2].
• Źródłem poszukiwania informacji o produk-
tach są w pierwszej kolejności: strony sklepów 
internetowych, wyszukiwarka (Google), porów-
nywarki cen [2].

• Kupna materiałów budowlanych i wykończe-
niowych (analogicznie instalacyjnych) dokony-
wało ok. 21% internautów, co lokuje je na końcu 
rankingu (dla porównania odzież 73%, a sprzęt 
RTV/AGD 58%) [2].
• Efekt ROPO („informacja w Internecie i później 
zakup w tradycyjnym sklepie”) dotyczy w wy-
sokim stopniu materiałów budowlanych i wy-
kończeniowych (analogicznie instalacyjnych):  
45% osób co oznacza 2 miejsce w rankingu pro-
duktów [2].
• Informacji na temat ograniczenia zużycia ener-
gii w domu najczęściej szukano w Internecie  
(62% os.), a dopiero później w innych mediach 
(21% os.), u profesjonalistów (17% os.), w porad-
nikach (6% os.) [3].

Internet stanowi także cenne źródło informacji związanych z zainteresowaniem po-
szczególnymi produktami, czy systemami. Pozwala on śledzić wieloletnie trendy za-
interesowania i prognozować rozwój rynku, a przynajmniej poziom zainteresowania 
poszczególnymi produktami czy systemami. 
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1  Analiza poziomów zainteresowania na rynku polskim segmentami produktów w latach 2010-2017 
(suma dla poszczególnych segmentów w danym roku = 100%)
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Potencjał i trendy zainteresowania 
urządzeniami grzewczymi w latach 
2010-2017

Do najpopularniejszych segmentów branży G-I na-
leżą kotły oraz grzejniki. Zainteresowanie kotłami  
w 2017 roku wzrosło po raz drugi z rzędu w stosunku 
do roku poprzedniego (podobnie jak dla grzejników, 
nieprezentowanych już na rys. 1). Był to wzrost wyraź-
ny i podyktowany w znacznej mierze rosnącą presją 
konieczności poprawy jakości powietrza w ramach 
walki ze zjawiskiem smogu. Wzrost zainteresowania 
w 2017 roku dotyczył także rekuperacji. Jest ona wy-
jątkiem w porównaniu do innych grup produktów, po-
nieważ zainteresowanie nią rośnie stale rok do roku. 
Niższe potrzeby informacyjne dotyczyły pomp ciepła, 
fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych (rys. 1). 
Wzrósł niewątpliwie poziom wiedzy o tych urządze-
niach i obecne zapytania są bardziej konkretne, do-
tycząc częściej typów, cen, możliwości dofinansowa-
nia i dostawców (→dalsza część raportu).

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). Także dla kolektorów  
słonecznych widoczna jest sezonowość zaintereso-
wania i jego wzrost w pierwszych połowach roku (rys. 4).  

Takie produkty, jak pompy ciepła czy fotowoltaika  
nie wykazują aż tak wyraźnej sezonowości zainte-
resowania. Może to wynikać z potrzeby uzyskania 
większej liczby informacji i dłuższego procesu kup-
na (czy tylko jego zamiaru) dla urządzeń uznawanych 
za droższe i nowsze na rynku.
Wyraźne zmiany zainteresowania w poszczególnych 
latach i miesiącach, prezentują już wykresy stworzo-
ne pojedynczo dla segmentów produktów (rys. 3-5) 
– dla rynku polskiego i w celach porównawczych do-
datkowo dla rynku niemieckiego. Zainteresowanie 
kotłami i grzejnikami jest bardzo wyraźnie powią-
zane z przebiegiem sezonu grzewczego – zarówno 
w Polsce, jak i w Niemczech (rys. 3). Widoczna jest 
większa powtarzalność trendów zainteresowania 
tymi produktami w Niemczech, co może być ozna-
ką większego ustabilizowania rynku.
Zainteresowanie kolektorami słonecznymi za-
równo w Polsce, jak i w Niemczech uległo zmniej-
szeniu w latach 2013-2017 (rys. 4). Z kolei odwrot-
ny trend widać dla fotowoltaiki. W Polsce nastąpił 
skokowy wzrost zainteresowania fotowoltaiką  
w 2015 roku. Utrzymuje się ono na relatywnie sta-
łym poziomie w ostatnich 3 latach (z niewielkim 
spadkiem od szczytowego 2015 roku). Dla porów-
nania w Niemczech zainteresowanie tym produk-
tem obniżało się (od 2011 roku), aby ustabilizować 
się w latach 2016-2017 (rys. 4).
Zainteresowanie pompami ciepła było w Polsce 
w ostatnich latach mocno ustabilizowane. Wyróż-
nia się tu skok zainteresowania na przełomie 2016 
i 2017 roku, a główny charakter zapytań dotyczył  
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2  Trendy miesięczne zainteresowania segmentami produktów na rynku polskim w latach 2013-2017
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3  Trendy zainteresowania kotłami oraz grzejnikami w latach 2013-2017 na rynku polskim i niemieckim
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4  Trendy zainteresowania kolektorami i fotowoltaiką w latach 2013-2017 na rynku polskim i niemieckim
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5  Trendy zainteresowania pompami ciepła i rekuperacją w latach 2013-2017 na rynku polskim i niemieckim
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sowani nie koniecznie od razu ich wymianą na ko-
tły gazowe, czy pompy ciepła. Stąd bardzo wysokie 
zainteresowanie tematyką kotłów tzw. 5. generacji,  
a także kotłów na drewno (tab. 1). Może to także 
wynikać z braku dostępu do gazu ziemnego, ponie-
waż znacznie zwiększyło się poszukiwanie informacji  
o ogrzewaniu na gaz płynny i elektrycznym. 
Oczywiście wzrosło także zainteresowanie kotłami  
gazowymi i dodatkowo tematem termomodernizacji  
budynku. Poszukiwanie informacji o ocieplaniu ścian 
wewnętrznych, poddasza czy fundamentów świad-

czy, że myślą o tym właściciele starych domów.
Na tle zainteresowania wymianą kotłów stałopalnych 
na takie same, ale nowsze, zainteresowanie pompami  
ciepła wydaje się bardziej ostrożne. Tym nie mniej 
widać szerokie zainteresowanie opiniami, cenami  
i dofinansowaniem do nich, a także do innych pro-
duktów OZE (tab. 2). Szczególnie jednak widoczny 
jest wzrost zainteresowania problemem smogu. Po-
szukuje się bieżących komunikatów o lokalnym sta-
nie powietrza (wpis lokalizacji lub instytucji jak np. 
ZIKIT Kraków), ale także o środkach ochrony (tab. 2).

Analiza zainteresowania klientów – 
jaki rodzaj kotła?

Biorąc pod uwagę szczegółowe zapytania o rodza-
je kotłów w roku, ogólnie w 2017 roku zainteresowa-
nie kotłami gazowymi było porównywalne jak rok 
wcześniej (rys. 6). Wyższe było (wg tab. 1) konkret-
nie dla kotłów kondensacyjnych, dwufunkcyjnych  
i z zamkniętą komorą spalania. W przypadku kotłów 
węglowych zainteresowanie nieznacznie wzrosło  
i dotyczyło głównie kotłów 5. klasy i ogólnie „z podaj-
nikiem” (tab. 1). Obniżyło się ogólne zainteresowanie  
kotłami na drewno, przy czym dotyczyło to „zwy-
kłych” kotłów. Wzrosło zainteresowanie kotłami na 
drewno o bardziej zaawansowanej konstrukcji – na 
pellet i na zgazowanie drewna (tab. 1). W widoczny spo-
sób wzrosło zainteresowanie kotłami elektrycznymi,  
chociaż dotyczyło ono głównie 2 województw: ślą-
skiego i mazowieckiego, w związku z oferowanymi 
specjalnymi taryfami na zakup energii np. G13).
Wprowadzone w 2015 roku wymagania dla efektyw-
ności energetycznej źródeł ciepła praktycznie wyeli-
minowały kotły niekondensacyjne. Widać to w po-
równaniu zainteresowania kotłami gazowymi w roku 
2017 i 2016 (rys. 7). Mniej zapytań miało charakter 
ogólny, a wyraźnie wzrosło konkretne zaintereso-
wanie kotłami kondensacyjnymi (ponad 2-krot-
nie, porównując rok 2017 do 2016).
W analizie segmentu kotłów węglowych ponownie wi-

w tym czasie cen pomp ciepła. Widoczny jest nie-
wielki, ale systematyczny wzrost zainteresowania 
rekuperacją w latach 2013-2016. Wyraźny wzrost 
nastąpił w roku 2017, co być może miało związek  
z wprowadzeniem nowych „Warunków Technicznych 
WT 2017” i informacjami o konieczności zwiększania 
standardu efektywności energetycznej dla nowych 
budynków. Brak jest widocznej sezonowości zain-
teresowania dla obydwu produktów. Decyzja o za-
kupie jest tu często rozciągnięta w czasie i związana  
z długim procesem budowy domu (rys. 5).

Istotną szczegółową informację przynosi także analiza 
wzrostu zainteresowania w ostatnich 1-2 latach infor-
macjami w poszczególnych segmentach produktów. 
Ogólnie widoczny jest znaczny wpływ „tematu nr 1”  
z ostatniego okresu, czyli problemu zanieczysz-
czenia powietrza. Widać to wyraźnie w segmencie  
kotłów, gdzie największe wzrosty zainteresowania 
dotyczyły kotłów na paliwa stałe. Trzeba pamię-
tać, że w Polsce ok. 70% budynków ogrzewanych jest 
takimi kotłami, w większości (ok. 80%) typu zasypo-
wego [3]. Właściciele takich urządzeń będą zaintere-

KOTŁY: OGRZEWANIE GRZEJNIKI: DOM, IZOLACJA
>>> kotły 5 generacji (i podobne)
>>> kotły zgazowujące drewno
+550% kocioł na pellet (i podobne)
+350% piece na pelet
+350% piec gazowy dwufunkcyjny
+160% kotły węglowe 
+80% kotły gazowe dwufunkcyjne z 
zamkniętą komorą spalania
+80% kocioł elektryczny co
+60% ekogroszek 
+50% kocioł gazowy
+50% kotły gazowe kondensacyjne

+800% ogrzewanie klimatyzacją
+650% ogrzewanie gazem płynnym
+600% ogrzewanie na pellet
+350% ogrzewanie podtynkowe
+350% ogrzewanie sufitowe
+300% koszt ogrzewania gazem
+300% ogrzewanie elektryczne
+250% ogrzewanie powietrzne
+250% ogrzewanie promiennikowe
+200% ekonomiczne ogrzewanie domu
+200% ogrzewanie olejowe koszty
+190% ogrzewanie gazowe z butli
+160% ile kosztuje ogrzewanie gazowe
+90% ogrzewanie domu gazem
+40% ogrzewanie pompa ciepła

>>> grzejnik do kontaktu
>>> kaloryfer ozdobny
>>> grzejnik panelowy cena
+3.300% grzejnik podtynkowy
+200% grzejniki pokojowe
+170% grzejnik dekoracyjny poziomy
+160% grzejnik na prąd
+170% grzejnik dekoracyjny pionowy
+120% ogrzewanie elektryczne
+70% grzejnik do łazienki
+60% grzejnik ozdobny
+40% grzejnik żeliwny

+200% co to jest dom pasywny
+90% dom pasywny cena
+70% dom energooszczędny projekt
+50% dom zero energetyczny

>>> ocieplanie ścian wewnętrznych
+90% ocieplanie poddasza
+80% izolacja fundamentów w starym 
domu
+60% ocieplenie domu
+60% termomodernizacja 
dofinansowanie

Tabela 1  Statystyka największych wzrostów zainteresowania informacjami w poszczególnych segmentach produktów, dla rynku polskiego w latach 
2016-2017 – produkty podstawowe z branży G-I oraz budownictwo energooszczędne

POMPY CIEPŁA: KOLEKTORY SŁONECZNE FOTOWOLTAIKA SMOG
+250% powietrzna pompa ciepła opinie
+180% pompa ciepła do basenu
+110% pompa ciepła
+110% dofinansowanie do pompy ciepła
+70% pompa ciepła cena
+60% pompy ciepła dofinansowanie
+60% pompa ciepła powietrze woda
+50% odwierty pod pompy ciepła
+50% pompa ciepła koszty
+50% pompa ciepła zasada działania
+40% pompa ciepła powietrze powietrze

>>> kolektory słoneczne dofinansowanie
>>> solary dofinansowanie
>>> solary na ciepłą wodę
+600% solary na wodę
+70% solary koszt
+60% solary do basenu
+60% kolektory słoneczne
+50% solary dachowe
+50% solary słoneczne cena
+50% panele słoneczne
+40% solary cena

>>> fotowoltaika dofinansowanie
>>> panele fotowoltaiczne 
dofinansowanie
>>> panele fotowoltaiczne opinie
+450% fotowoltaika koszty
+150% inwerter fotowoltaiczny
+140% fotowoltaika kalkulator
+100% fotowoltaika opinie
+50% panel fotowoltaiczny
+50% panele pv

>>> smog warszawa pomiar
>>> zikit smog
>>> smog objawy
>>> smog Wrocław mapa
>>> stężenie smogu
>>> rośliny na smog
>>> rośliny doniczkowe oczyszczające 
powietrze
+3550% oczyszczacz powietrza na smog
+1750% smog stop

Tabela 2  Statystyka największych wzrostów zainteresowania informacjami w poszczególnych segmentach produktów, dla rynku polskiego w latach 
2016-2017 – produkty OZE oraz pojęcie smogu

http://www.instalreporter.pl


dać wspomniane wcześniej większe zainteresowanie 
bardziej zaawansowanymi kotłami – na ekogroszek  
(blisko 2-krotnie większe). Można wnioskować, że 
w 2017 roku wyraźnie obniżyło się zainteresowanie 
zwykłymi kotłami węglowymi (zasypowymi, uniwer-
salnymi) (rys. 8).

Analiza zainteresowania klientów  
– jaka pompa ciepła

W segmencie pomp ciepła umocniło się zaintereso-
wanie pompami „powietrznymi” (rys. 9), co dotyczy-
ło nie tylko pomp ciepła typu powietrze/woda, ale 
także powietrze/powietrze (tab. 1). Po znacznym 
wzroście zainteresowania pompami gruntowymi  
w roku 2016, rok 2017 przyniósł tutaj lekki spadek, po-
dobnie jak dla pomp ciepła woda/woda i gazowych.  

Podobne jak przed rokiem było zainteresowanie 
pompami ciepła wody użytkowej oraz innymi 
(wpisywano m.in. określenia: absorpcyjne, hybrydo-
we, wysokotemperaturowe). Analiza zapytań (tab. 2) 
wskazała także na wzrost zainteresowania pompami  
ciepła do wody basenowej, chociaż sam poziom 
tego zainteresowania nadal stanowi niszę rynkową.
 
Charakter zainteresowania według 
segmentów produktów

Analiza danych pozwala także na ocenę rodzaju zain-
teresowania (rys. 10), tzn. czy poszukiwano informacji 
o konkretnych produktach (np. „kocioł kondensacyj-
ny”, „pompa ciepła gruntowa”, itd.), czy o dostaw-
cy (np. „kotły wrocław”, „pompa ciepła arotherm”, 
itd.), o opiniach, cenach (np. „fotowoltaika cena”) 

Rys.6
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6  Struktura zainteresowania kotłami grzewczymi na rynku polskim w roku 2017 i 2016 
(450 rodzajów zapytań)

Rys.7

OGÓLNIE; 57,2%

OGÓLNIE; 45,8%

KONDENSACYJNE; 12,4%

KONDENSACYJNE; 25,8%

TERMY; 12,5%

TERMY; 13,1%

2-FUNKCYJNE; 14,9%

2-FUNKCYJNE; 12,8%

1-FUNKCYJNE; 3,0%

1-FUNKCYJNE; 2,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

7  Struktura zainteresowania typami kotłów na gaz ziemny na rynku polskim w roku 2017 i 2016 
(175 rodzajów zapytań)

Po prostu. Rewolucyjne. 
Lekkie.
Powietrzne pompy ciepła 
Bosch Compress 7000i AW 
Łatwa i szybka instalacja

Bosch Compress 7000i AW – efektywna pompa ciepła i nowoczesny design. 

▶   najlżejsze urządzenie w swojej klasie 

▶   łatwa i szybka instalacja oraz konserwacja 

▶   możliwość połączenia z innymi urządzeniami grzewczymi 

▶   łatwe uruchomienie dzięki czytelnemu menu

Produkty zawierają fluorowane gazy cieplarniane. Szczegółowe dane w tym zakresie, zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014,  
są dostępne na stronie www.junkers.pl. 
* Dane te odnoszą się do średniej w branży dla pomp ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej wynoszącej około 8 kW (A-7 / W35).

www.junkers.pl

Mniejsza waga  
jednostki zewnętrznej!*64%
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borów, a także umiejętności instalacyjnych. Raczej 
trudno sobie wyobrazić kupno takich urządzeń przy-
najmniej bez konsultacji z fachowcem. Na pewno 
część z internautów zda się tutaj tylko na informacje 
od sprzedawcy on-line. Nadal jednak cały segment 
zakupów materiałów budowlanych i wykończenio-
wych (najbliższy branży G-I) jest najmniej popular-
ny w zakupach online [2]. Wysoki jednak pozostaje 
tzw. efekt ROPO (research online, purchase offline) 
dla tych produktów, bo wg raportu [2] 45% osób za-
wsze lub często poszukuje informacji w Internecie za-
nim dokona zakupu w tradycyjnym sklepie. Nieza-
leżnie od pełnionej roli w branży G-I konieczna jest 
więc dbałość o rzetelne, czytelne informacje o pro-

duktach i usługach, a także co szczególnie ważne  
i widoczne mocno w ostatnim czasie – pozytywne 
opinie klientów.

Literatura

[1] „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.”, 
Główny Urząd Statystyczny, 2017
[2] „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commer-
ce Polska”, Gemius Polska, 2017
[3] „Efektywność Energetyczna w Polsce - Przegląd 
2015” Instytut Ekonomii Środowiska, 2016
[4] „Internet źródłem wiedzy o systemach i produk-
tach. 2016”, InstalReporter 02/2017

bądź dotacjach. W przypadku kotłów i grzejników  
udział informacji na temat konkretnych produk-
tów był wysoki i bardzo podobny do siebie w 2017 
roku. W segmencie kotłów wzrósł udział zapytań  
o konkretne typy, co potwierdza wcześniejsze ana-
lizy mówiące o większym zainteresowaniu kotłami 
5. klasy, na pellety, kondensacyjnymi gazowymi itd. 
Dla wszystkich produktów widoczna jest mniejsza licz-
ba zapytań o dostawcę. Może mieć to jednak związek  
z innym sposobem działania wyszukiwarki Google  
i coraz większym profilowaniem wyników wyszukiwa-
nia zgodnie z miejsce zamieszkania internauty. Ścisłe 
wpisywanie fraz typu „kotły Wrocław” itp. traci na zna-
czeniu, gdyż wyświetlane są propozycje stron oraz re-
klamy lokalnych dostawców produktów i usług.
W segmencie urządzeń OZE podobny rozkład cha-
rakteru zapytań widoczny jest dla fotowoltaiki, 

gdzie aż 70% zapytań dotyczy konkretnych pro-
duktów. Znajomość tych urządzeń na tyle wzrosła  
w ostatnich latach, że mniej zapytań dotyczyło opinii 
o nich (rys. 10). Opinie są nadal chętnie poszukiwa-
ne w przypadku pomp ciepła. W przypadku pomp 
ciepła i kolektorów słonecznych można wniosko-
wać, że następuje większe przełożenie zaintereso-
wania na sprzedaż, ponieważ więcej zapytań doty-
czy cen oraz dostawców.

Internet a sprzedaż urządzeń  
w branży G-I

Jak wskazano w poprzednim raporcie [4], rzeczywi-
sta bezpośrednia sprzedaż online urządzeń z bran-
ży G-I jest relatywnie niewielka i dotyczy wybranych 
urządzeń nie wymagających skomplikowanych do-

Rys.8

OGÓLNIE; 39,6%

OGÓLNIE; 24,6%

EKOGROSZEK; 25,4%

EKOGROSZEK; 47,7%

Z PODAJNIKIEM; 24,7%

Z PODAJNIKIEM; 23,1%

ZASYPOWY; 1,2%

ZASYPOWY; 1,7%

UNIWERSALNY; 6,6%

UNIWERSALNY; 0,4%

MIAŁ; 2,5%

MIAŁ; 2,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

8  Struktura zainteresowania typami kotłów węglowych na rynku polskim w roku 2017 i 2016 
(140 rodzajów zapytań)
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9  Struktura zainteresowania typami pomp ciepła na rynku polskim w roku 2017 i 2016
(265 rodzajów zapytań)
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10  Charakter zapytań w segmentach produktów branży grzewczej w latach 2016-2017
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