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zwoleń na budowę, liczby mieszkań z zakończoną 
budową czy budową właśnie rozpoczętą pokazu-
je potencjał także dla instalacji. Generalnie rok 2015  
w porównaniu z 2014 był dla budownictwa umiarko-
wanie korzystny ze wzrostem liczby mieszkań, któ-
rych budowę zakończono na poziomie +3% (tabela 
poniżej po lewej). 
Przełożyło się to także, choć nie aż tak, jak można 
było oczekiwać na dość dobrą sytuację na rynku in-
stalacyjno-grzewczym. Tu dodatkowo warto wspo-
mnieć o czynnikach, które także miały niebagatel-
ny wpływ, jak chociażby konsekwentne wdrażanie 
Dyrektywy ErP dotyczącej efektywności energetycz-
nej urządzeń. 

Wśród innych należy wymienić: 
• warunki klimatyczne – łagodne zimy (zarówno se-
zon 2014/2015, jak i 2015/2016), 
• spadek cen paliw kopalnych, 
• stabilna cena energii elektrycznej, 
• stabilne kursy walut z lekkim wzrostem w Q4.

Rozwój rynku w poszczególnych 
grupach urządzeń

Zmiany rynkowe w innych kategoriach produktów: 
- gazowe podgrzewacze przepływowe -7%

  Reprezentacja członków SPiUG 
 w różnych segmentach rynku

Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu mar-
ki zrzeszone w SPIUG to główni gracze rynku i są to: 
ACV, Ariston, Beretta, Buderus, De Dietrich, Defro, 
Ferroli, Hewalex, Immergas, Junkers, Saunier Du-
val, Stiebel Eltron, Termet, Vaillantt, Viessmann, Wolf. 
Jednak na dostarczenie danych na potrzeby opra-
cowania raportu zgodzili się też inni, którzy nie nale-
żą do samego stowarzyszenia, jak: BrÖtje, Dimplex, 
Ochsner, Weishaupt. Pozwoliło to na bardziej kom-
pleksowe zestawienie.
Zgodnie z danymi BRG 
Consult 05.2015 za rok 
2014 udział członków 
SPiUGu (+ marek dostar-
czających danych) w po-
szczególnych segmen-
tach rynku gazowych 

urządzeń grzewczych kształtuje się na poziomie: 
- 90% w kotłach gazowych (zarówno standardowych, 
jak i kondensacyjnych), pozostali producenci dostar-
czają zaledwie 10% tych urządzeń;
- 95% w gazowych przepływowych podgrzewaczach, 
pozostali zapewniają jedynie 5%.
W ogólnym zaś zestawieniu dostawców ciepła (we-
dług tego samego opracowania) członkowie SPIUGu 
+ marki dostarczające danych mają udział: 
- 55% w segmencie ogrzewania pomieszczeń (bez 
ciepła systemowego),
- 60% w OZE (kolektory słoneczne + pompy ciepła). 

Tło rynkowe 2015

Rynek instalacyjny jest głęboko osadzony i zależ-
ny od rynku mieszkaniowego, tak więc dane doty-
czące budownictwa w ujęciu liczby wydanych po-

Podczas targów INSTALACJE 2016 SPIUG zorganizował 25 kwietnia III Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych. Jak zwykle jedną  
z najciekawszych prezentacji, na którą wielu słuchaczy czekało, było podsumowanie trendów rynku w Polsce po roku 2015. Prezentację  
tę wygłosił Paweł Biśta, członek zarządu SPIUG, dyrektor generalny Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. Podstawą opracowanych 
zestawień sprzedaży urządzeń grzewczych w poszczególnych segmentach naszej branży były dane dostarczone przez firmy/członków 
SPIUG. Warto tutaj zaznaczyć, że obecnie do tego stowarzyszenia należą główni gracze kształtujący sprzedaż kotłów, podgrzewaczy, 
pomp ciepła, czy kolektorów słonecznych na polskim rynku. Tak więc ich dane wraz z założeniem, że pozostali producenci są 
odpowiedzialni za nie więcej niż kilka procent rynku, nieźle odzwierciedlają rzeczywisty obraz sprzedaży na polskim rynku.

Ile i jakich kotłów, pomp ciepła… 
sprzedano w 2015 w Polsce

Dane z rynku instalacyjno-grzewczego zebrane i opracowane przez SPIUG
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Tło rynkowe 2015

2014 2015 D %

Mieszkania, których budowę zakończono 143166 147821 3%

Pozwolenia na budowę 65449 72293 10%

Liczba mieszkań z wydanym pozwoleniem na budowę 149775 188798 26%

Mieszkania, których budowę rozpoczęto 148122 168403 14%

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce

Źródło: GUS
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SZACUNKOWA WIELKOŚĆ RYNKU KOTŁÓW GAZOWYCH 
KONWENCJONALNYCH
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Źródło: Opracowanie własne SPiUG

http://www.instalreporter.pl


- kolektory słoneczne +10%
• instalacje domowe -30%
• instalacje wielkopowierzchniowe  +25%
- pompy ciepła do ogrzewania +25%
• gruntowe +10%
• powietrzne +35%
- pompy ciepła do ciepłej wody +5%

Podsumowanie i prognoza na lata 
następne

Rok 2015 w pigułce
1. Umiarkowany wzrost liczby oddanych mieszkań nie-
znacznie przełożył się na liczbę urządzeń grzewczych.
2. Wprowadzenie Dyrektywy ErP było akcelerato-
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SZACUNKOWA WIELKOŚĆ RYNKU KOTŁÓW GAZOWYCH 
KONDENSACYJNYCH
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SZACUNKOWA WIELKOŚĆ RYNKU KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE

Źródło: Opracowanie własne SPiUG
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Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Kocioł gazowy kondesacyjny ecoVIT VKK

  Energooszczędny i wydajny
  Dokładne dostosowanie mocy cieplnej  

do zapotrzebowania
  Duża pojemność wodna kotła, ok. 100 litrów
  Bezpieczny w użytkowaniu
  Prosty montaż i łatwa konserwacja

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na www.vaillant.pl

Wspaniałe uczucie robić właściwe rzeczy.

Efektywny przy modernizacji, 

idealny dla nowych budynków
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7. Rynek pomp do ciepłej wody chwilowo nasycił się. 
Może to być konsekwencją pogłębionej rozbieżności 
cen paliw kopalnych i prądu, a tym samym wydłużo-
nego okres zwrotu z inwestycji w tego typu pompę.

Co może przynieść nam rok 2016 i lata kolejne
1. Istotny wzrost liczby pozwoleń na budowę i rozpo-
czętych inwestycji mieszkaniowych prognozują roz-
wój rynku pierwszych instalacji w latach kolejnych.
2. Nadal na rynku znajduje się spora liczba kotłów 
konwencjonalnych, co może skutkować pewnym 
opóźnieniem w rozwoju rynku kondensacji.
3. Na rynku pojawią się nowe kotły kondensacyj-
ne przewidziane dla rynku budownictwa wieloro-
dzinnego.

4. Zakończenie dużych projektów z wykorzystaniem ko-
lektorów może negatywnie wpłynąć na potencjał tego 
rynku, jeżeli nie podejmie się działań wspierających.
5. Rynek kotłów na paliwa stałe skieruje się mocniej 
w stronę kotłów na biomasę i węglowych kotłów ni-
skoemisyjnych.
6. Utrzyma się silnie wzrostowy trend sprzedaży 
zwłaszcza powietrznych pomp ciepła do ogrzewa-
nia. Zagrożenie może tu stanowić konieczność uzy-
skania uprawnień przez instalatorów OZE.
7. Rynek wymian może przyhamować ze względu 
na ograniczenia techniczne i koszty wymiany z kon-
wencjonalnego na kocioł kondensacyjny. Może to 
mieć natomiast stymulujący wpływ na rynek ser-
wisowy.  

rem zwiększonej sprzedaży kotłów konwencjonal-
nych. Ich instalacja trwa do dziś.
3. Nadal szybko rośnie rynek kotłów kondensacyjnych.
4. Rynek kotłów na paliwa stałe ustabilizował się. Rośnie 
udział zawansowanych technicznie urządzeń w tym kla-
sy V, w stosunku do prostych kotłów „wszystkopalnych”.
5. Łagodne zimy wpłynęły na możliwość prowadze-

nia prac budowlanych, ale także ograniczy-
ły liczbę urządzeń wymienionych z powo-
dów poważnych awarii.
6. Utrzymał się silnie rosnący trend w sprze-
daży grzewczych pomp ciepła z wyraźnym 
wskazaniem na pompy powietrzne. Nadal 
rozmiar rynku był skromny.
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SZACUNKOWA WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH [Tm²]

Źródło: Opracowanie własne SPiUG
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SZACUNKOWA WIELKOŚĆ RYNKU POMP CIEPŁA

Dane: opracowanie własne SPIUG
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