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eksploatacji wyraźnie niższe (nawet o 45–
–50%). Przy inwestycji w gazowy kocioł 
kondensacyjny z instalacją z kolektorami 
słonecznymi roczne koszty znacznie prze-
wyższają koszty pomp ciepła.
Wysoki udział kosztów obsługi pomp cie-
pła pokazany na wykresie, bierze się z przy-
jętej metodologii wytycznych VDI 2067, 
która zakłada, że roczne koszty napraw 
(konserwacji) są na poziomie ok. 1,5–2% 
kosztów inwestycyjnych. Praktyka pokazu-
je, że koszty roczne napraw dla pomp cie-
pła są znacząco niższe i nie przekraczają 
wartości 0,5% rocznie. 
Analizę całkowitych kosztów rocznych 
przeprowadza się za każdym razem na 
aktualnym zestawie danych i nie można jej 
przenosić automatycznie na inne budynki.

Nakład całkowitych kosztów 
rocznych na przekazanie 1 kWh 
energii odnawialnej

Interesująco dla pomp ciepła wygląda po-
równanie nakładu całkowitych kosztów 

rocznych do przekazanej do instalacji c.o. 
i c.wu. jednej kWh energii ze źródeł odna-
wialnych (rys. 6    ).
Ponieważ instalacja słoneczna nie funkcjo-
nuje samodzielnie bez kotła gazowego, ole-
jowego lub grzałki elektrycznej, podczas 
porównania kosztów rocznych brany jest 
pod uwagę koszt kompletnej instalacji np. 
kotła gazowego i instalacji z kolektorami 
słonecznymi.
Inwestycja w pompę ciepła przynosi od  
4-krotnie więcej energii odnawialnej niż 
rozwiązanie instalacji słonecznej z kotłem 
gazowym z instalacją z kolektorami sło-
necznymi do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej.
Nawet jeżeli chcemy potraktować inwesty-
cję z kolektorami słonecznymi częściowo 
jako doposażenie do istniejącej już instala-
cji z kotłem gazowym czy olejowym, pro-
porcja na korzyść pompy ciepła wynosi co 
najmniej 1,5 do 1. 

6  Porównanie całkowitych kosztów 
rocznych przypadających na 1 kWh 
energii odnawialnej dla wybranego 
budynku jednorodzinnego

K
o

sz
t r

o
cz

ny
 n

a 
1 

kW
h

 e
n

er
g

ii 
o

d
n

aw
ia

ln
ej

 [z
ł/

kW
h

]

Gazowy k. kondens. 
+ solarne 

wspom. c.w.u.

Gazowy k. 
kondens. + solarne 
wspom. c.w.u.+c.o.

Kocioł gazowy
kondensacyjny

Kocioł węglowy 
+ solarne

wspom. c.w.u.

Kocioł olejowy 
+ solarne

wspom. c.w.u.

Pompa ciepła typu
powietrze/woda

Pompa ciepła 
typu

solanka/woda

2,65

2,18

nie 
dotyczy

2,53

3,56

0,61 0,55

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

-

Drugi raz musi się udać…

Reaktywacja 
jedynego tak 
naprawdę 
„grzewczego” 
stowarzyszenia w branży

Jesienią 2010 roku wznowiło swoją działalność Stowarzyszenie 
Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Rejestracja 
Stowarzyszenia, która miała miejsce w 2005 roku, została dokonana 
na wniosek grupy założycielskiej, w skład której wchodzili 
przedstawiciele firm: De Dietrich, Immergas, Junkers, Vaillant
i Viessmann. Obecnie do grupy dołączyły: Wolf, Ariston oraz Ferroli. 
Skład zarządu tworzą: Janusz Starościk (Komfort Consulting),  
Roland Krause (Viessmann), Witold Ludwiczak (Immergas). 

 

Zarząd Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych: 
Janusz Starościk, Roland Krause, Witold Ludwiczak
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Wywiad z Januszem Starościkiem, 
prezesem zarządu Stowarzyszenia 
Producentów i Importerów 
Urządzeń Grzewczych

Kiedy powstało stowarzyszenie i kto do 
niego należy?
„Stowarzyszenie Producentów i Importe-
rów Urządzeń Grzewczych” zostało zareje-
strowane z dniem 6 września 2005 roku, 
decyzją Sądu Rejonowego Miasta Stołecz-
nego Warszawy. Reaktywowało swoją dzia-
łalność podczas Walnego Zgromadzenia 
Członków SPIUG 16 września 2010 roku.
W skład SPIUG wchodzi 19 osób fizycz-
nych, co jest zgodne z ideą takiej organiza-
cji jak stowarzyszenie i regulacjami prawa 
stanowiącymi, że do stowarzyszenia nie 
mogą należeć firmy, jedynie mogą być one
członkami wspierającymi.
Aktywnymi członkami wspierającymi są 
Ariston, De Dietrich, Ferroli, Immergas, Va-
illant, Viessmann i Wolf. Przedstawiciele 
tych firm zasiadają także w różnych orga-
nach Stowarzyszenia.

Cel powołania stowarzyszenia…
Podczas targów ISH we Frankfurcie, w mar- 
cu 2004 roku kilku przedstawicieli produ-
centów kotłów i podgrzewaczy działających
na polskim rynku ustaliło, że warto pomy-
śleć o wspólnym przedsięwzięciu stworze-
nia formacji, która reprezentowałaby intere-
sy tego właśnie sektora branży instalacyjnej.
Pojedyncze koncerny czy firmy nie repre-
zentują takiej siły oddziaływania na kształ-
towanie właściwych tendencji rynkowych 
czy formułowania odpowiednich regulacji 
prawnych, jak zrzeszenie kilku firm. Urzę-
dy, instytuty czy departamenty ministerstw 
nie są zainteresowane rozmowami z poje-

Celem organizacji ma być rozwój nowo-
czesnych technik grzewczych OZE, które 
w obliczu możliwych ograniczeń w zużyciu 
tradycyjnych źródeł energii, będą nabie-
rać coraz większej dynamiki, a zadaniem 
stowarzyszenia jest także rozwój zainte-
resowania i edukowanie inwestorów oraz 
specjalistów branżowych w tej kwestii. Sta-
wiamy na aktywną współpracę i wymianę 
doświadczeń z bliźniaczymi organizacjami 
w Europie i na świecie, np. EHI. Pragnie-
my mieć wpływ i kształtować uwarunko-
wania prawne powstającej ustawy o OZE, 
przepisów implementujących na rynek pol-
ski zasady określone w Dyrektywie unij-
nej 2009/28/WE, zapisów norm o tematy-
ce grzewczej, przepisów obowiązujących 
w naszym środowisku, czy wymagań „Pra-
wa budowlanego”. Niejednokrotnie wielu 
z nas występowało jako eksperci podczas 
tworzenia najróżniejszych uwarunkowań le-
gislacyjnych. Chcielibyśmy, aby stowarzy-
szenie było traktowane jako ciało dorad-
cze, mamy bowiem sposobność wymiany 
poglądów i ustalenia reprezentacyjnej opi-
nii wyrażającej zdanie większości zaintere-
sowanych w danym przedmiocie. Zadbamy 
o edukację środowisk instalatorów i krze-
wienie wiedzy o możliwościach korzystania 
przez środowisko instalatorskie ze środków 
z funduszy strukturalnych specjalnie na te 
cele przeznaczonych.

dynczymi producentami lub wręcz sobie 
tego nie życzą, by nie zostać posądzony-
mi np. o korupcję czy inną nielegalną formę 
nacisku. Obecna sytuacja na rynku insta-
lacyjnym w Polsce nie wróży szybkich, po-
zytywnych zmian w najbliższej przyszłości, 
dlatego chcielibyśmy aktywnie włączyć się 
w kształtowanie naszej branży, działając 
„ponad podziałami”.

Jakie są zadania stowarzyszenia? 
Jako SPIUG chcemy mieć wpływ na:
• rozwój nowoczesnych technik grzew-
czych. W obliczu możliwych ograniczeń 
w zużyciu tradycyjnych źródeł energii, na-
sza uwaga skupia się na źródłach odna-
wialnych oraz rozwijaniu zainteresowania 
i edukowania inwestorów i specjalistów 
branżowych;
• aktywną współpracę i wymianę doświad-
czeń z bliźniaczymi organizacjami w Euro-
pie i na świecie np. EHI;
• kształtowanie uwarunkowań prawnych 
np. na zapisy w ustawie o OZE czy zapi-
sy norm o tematyce grzewczej, przepi-
sów obowiązujących w naszym środowi-
sku czy wymagań „Prawa budowlanego”, 
implementowanie Dyrektywy unijnej 
2009/ 28/ WE. Chcielibyśmy, aby teraz na-
sze stowarzyszenie było traktowane 
jako ciało doradcze, mamy bowiem spo-
sobność wymiany poglądów i ustalenia 
reprezentacyjnej opinii wyrażającej zda-
nie większości zainteresowanych w danym 
przedmiocie;
• stworzenie rządowego systemu wspie-
rania energooszczędnych rozwiązań ogrze-
wania budynków; 
• edukację środowisk instalatorów. Głów-
nie jesteśmy zainteresowani określeniem 
zasad pracy zapewniających zarówno bez-

pieczeństwo montażu, jak i późniejszej 
eksploatacji urządzeń;
• kwestie obowiązkowych, regularnych 
przeglądów instalacji i egzekwowania ich 
wykonania. Dotyczy to zarówno ukształ-
towania pewnej świadomości związanej 
z eksploatacją instalacji wśród użytkowni-
ków, ale też odpowiedzialności za „kultu-
rę techniczną” na rynku i poziom świadczo-
nych usług serwisowych;
• kształtowanie poziomu cen nośników energii;
• regularny monitoring rynku urządzeń 
grzewczych w Polsce, co jest konieczne 
z punktu widzenia przygotowywania stra-
tegii produktowych i marketingowych na 
przyszłość. 

Jakie działania zostaną podjęte w najbliż-
szym czasie, a jakie są długofalowe plany?
Za priorytetowe uważamy regulacje zwią-
zane z wdrożeniem Dyrektywy Unijnej 
2009/28/WE, kwestie interpretacji aktual-
nych przepisów i wpływu na tworzenie no-
wych. Inny zakres naszych zainteresowań 
to wspólne przeciwdziałanie w naduży-
waniu hasła „ekologiczny”. Chcemy jasno 
precyzować definicje i pojęcia stosowa-
ne w naszym środowisku w odniesieniu do 
systemów czy urządzeń.
Planujemy też, przy współpracy ze środo-
wiskiem producentów, a także dystrybuto-
rów związanych z techniką grzewczą w Pol-
sce, przeprowadzić badanie potencjału ryn-
ku polskiego na różne urządzenia grzewcze.
Postaramy się nawiązać oficjalne stosun-
ki z pokrewnymi organizacjami, korporacja-
mi w Polsce i Europie itp. Jesteśmy otwar-
ci na kontakty z innymi. Nie chcemy być 
dla nikogo konkurencją, a jedynie reprezen-
tować interesy wąskiego kręgu przedstawi-
cieli branży. 


