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• Dostosowany do pracy z instalacją solarną
Zalety auroSTOR VIH S w skrócie:
- bardzo dobra izolacja cieplna, klasa ErP A,
- anoda aktywna chroniąca przed korozją,
- kołnierz rewizyjny z możliwością zainstalowania 
grzałki elektrycznej,
- cyfrowy termometr,
- wyświetlacz stopnia naładowania zasobnika,
- produkt z serii Green IQ.

Zbiornik buforowy allSTOR VPS/3 
Wielofunkcyjny zbiornik buforowy allSTOR VPS/3 to 
przełomowe rozwiązanie w dziedzinie efektywne-
go wykorzystania energii pochodzącej z wielu źró-
deł ciepła na potrzeby:
- przygotowania ciepłej wody,
- wspomagania ogrzewania,
- zasilania basenów kąpielowych.
Bardzo wydajna izolacja termiczna obniża koszty 
eksploatacji zasobnika oraz redukuje do minimum 
straty ciepła. Dostosowany do wszystkich instalacji 
grzewczych wykorzystujących dowolne źródła ener-

gii. allSTOR VPS/3 pozwala na integrację w instala-
cji kilku źródeł ciepła (na przykład kotła gazowego, 
pompy ciepła, kominka z płaszczem wodnym i insta-
lacji solarnej) o łącznej mocy nawet 160 kW. Dostęp-
ne pojemności to 300, 500, 800, 1000, 1500 lub 2000 l.
Montaż stacji odbioru energii z instalacji solarnej 
i poboru wody możliwy jest bezpośrednio na zasob-
niku, ewentualnie na ścianie obok zasobnika.

Zasobnik warstwowy actoSTOR VIH CL 20 S 
Wyjątkowy komfort zaopatrzenia w ciepłą wodę przy 
minimalnej zajętej powierzchni zapewnia 20-litrowy 
zasobnik warstwowy actoSTOR VIH CL 20 S. Kom-
pletny, fabrycznie zmontowany moduł o głębokości 
zaledwie 198 mm można błyskawicznie zainstalo-
wać za kotłem ecoTEC plus VCW. Mimo objętości za-
ledwie 20 l zasobnik przygotowuje ciepłą wodę szyb-
ciej niż tradycyjne urządzenia, a przy tym zużywa 
znacznie mniej energii. Zasobnik utrzymuje stałą 
temperaturę wody także przy zmianach wielkości 
poboru lub równoczesnym poborze z kilku ujęć dzię-
ki systemowi Aqua Comfort plus.

auroSTEPallSTOR

Na taki wymiar przyrostów z pewnością ma 
wpływ sygnalizowany w 2015 i 2016 wzrost rozpo-
czynanych budów i wydawanych pozwoleń na bu-
dowę w budownictwie kubaturowym, w tym szcze-
gólnie w budownictwie mieszkaniowym. Obok 
znaczących wzrostów w budownictwie mieszkanio-
wym, pojawiło się także wiele lokalnych programów 
walki z niską emisją, w tym na poziomie gminnym. 
Duże wzrosty w budownictwie mieszkaniowym nie 
są spowodowane jakimś nowym programem budo-
wy mieszkań finansowanym przez kredyty bankowe. 
Nowe inwestycje są głównie finansowane gotówką 
przez indywidualnych inwestorów, którzy z oszczęd-
nościami uciekają z banków i lokują je w murach.
Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym przekła-
da się i będzie się jeszcze w niedalekiej przyszłości 
przekładać na bardzo dobre wyniki w branży instala-
cyjno-grzewczej. Po trzech kwartałach 2017 roku wy-
dano ponad 190 tys. pozwoleń na budowę, oznacza 
to ponad 23% wzrost w stosunku do analogicznego 
okresu 2016 roku. W trzech pierwszych kwartałach 
2017 roku oddano do użytkowania prawie 124 tys. 
nowych mieszkań, czyli o 10,6% więcej w stosunku 
do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tak-
że w grupie mieszkań, których budowę rozpoczę-

to, nastąpił wzrost o 20,9% przy liczbie prawie 161 
tys. rozpoczętych budów. Dla porównania w analo-
gicznym okresie 2016 roku, ten wzrost wyniósł tylko 
3,9%, co jest dobrą prognozą dla branży na następ-
ne dwa lata, jeżeli nie zdarzy się coś, co zahamuje fi-
nansowanie rozpoczętych inwestycji. 
Po pierwszych trzech kwartałach 2017 roku, zmalał 
udział inwestorów indywidualnych w oddawanych do 
użytku mieszkaniach. Ich udział wyniósł 47,8% (nieco 
ponad 59 tys. mieszkań oddanych do użytku). W tej 
grupie inwestorów wydano ponad 87 tys. pozwoleń 
na budowę bądź dokonano zgłoszenia (17,5% wię-
cej niż w analogicznym okresie 2016 roku). Do pra-
wie 77 tys. wzrosła liczba mieszkań, których budo-
wę rozpoczęto (14,9% więcej niż rok temu).
Deweloperzy w okresie pierwszych trzech kwartałów 
2017 r. oddali do użytkowania prawie 61 tys. miesz-
kań (14,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.).  
W tej grupie inwestorów uzyskano pozwolenia na 
budowę ponad 98 tys. mieszkań, tj. o 29,7% więcej 
niż w 2016 r. 
Polepszenie koniunktury spowodowało wyhamowa-
nie liczby upadłości w budownictwie, co także widać 
w branży instalacyjno-grzewczej. Budownictwo jed-
nak spotkało się z nowymi problemami związanymi 

Trzeci kwartał 2017 należał do najlepszych kwartałów w branży instalacyjno-
grzewczej już od kilku lat. Odnotowane wzrosty sprzedaży w branży były na tak 
wysokim poziomie, że dane wyjściowe zostały poddane weryfikacji już  
w II kwartale 2017 roku, aby wykluczyć ewentualne błędy zgrubne w analizie. 

III kwartał 2017  
najlepszym od lat!

Janusz starościk
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ze wzrostem koniunktury w branży: rosnącymi kosz-
tami materiałów, a także z brakiem wykwalifikowa-
nych pracowników. Ich dostępność na rynku jest nie-
wielka i może to być element ograniczający rozwój 
wielu podmiotów. Pomimo większego popytu na 
usługi budowlane, wiele firm może mieć problem, 
aby mu sprostać, ze względu na brak rąk do pracy. 
Tego braku nie jest w stanie zapełnić napływ pra-
cowników z Białorusi i Ukrainy. W branży grzewczej 
nie jest to tak widoczne, chociaż obecnie instalatorzy 
mają kalendarz robót zapełniony na kilka miesięcy 
wprzód. Jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich 
raportów kwartalnych, były obawy branży w związ-
ku z nowymi przepisami finansowymi związanymi 
z wprowadzeniem tzw. odwróconego podatku VAT. 
W pierwszej połowie roku wiele firm miało problemy 
płynnościowe wywołane wprowadzeniem tych regu-
lacji na usługi budowlane. Konieczność oczekiwania 
na zwrot VAT w przypadku wielu firm powodowały 
problemy z płynnością finansową i terminowym re-
gulowaniem należności. W drugiej połowie roku sytu-
acja już się nieco pod tym względem ustabilizowała 
i zmiany w ustawie o VAT powinny mieć już znacznie 
mniejszy wpływ na upadłości firm. 

Rynek instalacyjno-grzewczy ogólnie

Wyniki w branży instalacyjno-grzewczej już daw-
no nie były tak dobre. Po stosunkowo przeciętnym 
pierwszym kwartale, przyszedł drugi którego wyni-
ki spowodowały konieczność ich weryfikacji z uwa-
gi na wątpliwości co do ich wiarygodności. Istnia-
ła także bardzo duża rozbieżność między wynikami 
sprzedaży uzyskanymi od producentów w stosun-
ku do sprzedaży przez dystrybutorów dalej w rynek.  
Z tego powodu, w szacowaniu wyników sprzedaży 
w II kwartale przyjęto wynik sprzedaży urządzeń po-
dawany przez dystrybutorów. Duża rozbieżność mo-
gła być spowodowana faktem, że przy ruszającym 
coraz mocniej rynku od połowy II kwartały spora 
część dystrybutorów skorzystała z oferty zamaga-
zynowania w urządzenia grzewcze ze strony pro-
ducentów i kotły opuściły magazyny producentów, 
lądując w magazynach dystrybutorów, co nie prze-
łożyło się bezpośrednio na tak zwiększone zapotrze-
bowanie na rynku. 
Wydaje się, że tak duży wzrost sprzedaży urządzeń 
grzewczych jest spowodowany nagłym spiętrzeniem 
zamówień z powodu dwóch głównych przyczyn. Jed-
na z nich to bardzo duże wzrosty oddawanych i bu-
dowanych mieszkań. Większa liczba oddawanych do 
użytku mieszkań oznacza większe zapotrzebowanie 
na elementy instalacji grzewczej, w tym źródła cie-
pła. Oczywiście od pewnego czasu coraz bardziej 
wspierane są rozwiązania preferujące zastosowanie 
ciepła systemowego jako źródła ciepła. Jednak sie-
ci ciepłowniczych nie da się w tak szybkim tempie 
wybudować, a domy muszą być przed zima ogrza-
ne, dlatego w wielu przypadkach spowodowało to 
zwiększone zapotrzebowanie na urządzenia grzew-
cze. W III kwartale pojawiło się szereg inwestycji  
w budownictwie wielorodzinnym opartych na ogrze-
waniu kotłami średniej mocy. 
Inną przyczyną są działania zmierzające do ograni-
czenia niskiej emisji na szczeblu lokalnym. W opar-
ciu o fundusze unijne powstało szereg programów 

wsparcia ograniczenia niskiej emisji przez wymianę 
starych kotłów na nowe. Jest to rynek bardzo roz-
proszony. Nie istnieje żadna centralna baza danych 
tego typu projektów, dlatego o ich skuteczności do-
piero słychać w bezpośrednim kontakcie z zaintere-
sowanymi, mieszkającymi lub dostarczającymi urzą-
dzenia grzewcze do takiej czy innej gminy. Niestety 
często w wypadku kotłów na paliwa stałe zdarza się, 
że wymieniany jest stary kocioł na nowy, ale o ta-
kim samym poziomie emisji szkodliwych substancji.  
W wypadku kotłów gazowych sytuacja wydaje się 
być prostsza. Ze względu na regulacje ekoprojektu, 
na rynek można wprowadzać tylko kotły kondensa-
cyjne. Dlatego wszędzie tam, gdzie to możliwe, in-
westorzy wymieniają stare kotły konwencjonalne 
na nowe, bardziej ekologiczne kotły kondensacyj-
ne. Tak jest w rynku wymian. W wypadku nowych re-
alizacji przeszkodą może być coraz trudniejszy do-
stęp do gazu. Niemniej jednak spółki gazowe mają 
całkowity, bądź znaczący udział skarbu państwa, co 
spowodowało, że w ostatnich dwóch latach nastą-
piły istotne zmiany kadrowe w tych firmach. Efek-
tem tego jest przejściowe wstrzymanie inwestycji 
i często wydłużony czas oczekiwania na wykona-
nie przyłącza gazowego, żeby podłączyć instalację 
grzewczą. Niemniej jednak, jak się wydaje, progra-
my unijne na lokalnym szczeblu napędzają skutecz-
nie rynek wymian starych urządzeń na nowe. Dzię-
ki podejmowanym akcjom informacyjnym na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji wzrosło zainteresowanie 
nowoczesnymi technologiami grzewczymi, w tym 
OZE zarówno pompami ciepła, jak i kolektorami sło-
necznymi, chociaż te ostatnie bardziej są widoczne 
w przetargach gminnych, organizowanych w efek-
cie dobrych praktyk z tego typu instalacjami w sa-
mej gminie lub „u sąsiada”. 
Sytuacja finansowa w branży grzewczej wydaje się 
ustabilizowana. W III kwartale nie było spektakular-
nych zaległości finansowych. Tradycyjnie podsta-
wowym czynnikiem transakcyjnym była cena, jed-
nak pojawiły się w III kwartale pierwsze zjawiska  

w postaci zaległości w dostawach z tytułu braku towa-
ru. Zauważalny jest także wzrost znaczenia Internetu  
w pozyskiwaniu informacji technicznych i handlo-
wych w branży instalacyjno-grzewczej. Ogólnie prze-
ważały ostrożne opinie o 5-10% wzroście sprzedaży 
w branży instalacyjno- grzewczej, co w świetle wzro-
stów sprzedaży w poszczególnych grupach produk-
towych i akcesoriach wydaje się wynikiem niedo-
szacowanym. Dlatego bezpieczniej jest założyć, że 
wzrosty osiągnięte ogólnie w branży w III kwartale 
2917 były na poziomie 10-15%. 

Sytuacja w wybranych grupach 
produktowych 

Gazowe kotły konwencjonalne: Zniknęły z rynku 
prawie całkowicie konwencjonalne kotły z zamknię-
tą komora spalania – tzw. kotły turbo. Niektóre źró-
dła wskazują na niewielkie kilkuprocentowe wzrosty  
w rynku wymian kotłów konwencjonalnych z otwartą 
komorą spalania tam, gdzie nie jest możliwa zamiana 
na kocioł kondensacyjny lub taka zamiana wiązała-
by się z przebudowa całej instalacji. Niemniej ogól-
nie można uznać tę grupę produktową za zanikają-
cą ze spadkiem na poziomie ok. 20% rok do roku. 

Gazowe kotły kondensacyjne: W tej grupie pro-
duktowej odnotowano największą kilkudziesięcio-
procentową skalę wzrostu. Rynek gazowych kotłów 
wiszących został praktycznie zdominowany przez te 
urządzenia. Można założyć, że w Polsce w 2017 roku 
dokonał się przełom w świadomości społeczeństwa, 
które zaczęło wybierać droższe, ale bardziej oszczęd-
ne i niskoemisyjne urządzenia. Oczywiście rynek zo-
stał do tego nieco przymuszony rozporządzeniami 
do dyrektywy ErP, ale w efekcie użytkownicy prze-
konali się do tego typu urządzenia grzewczego. Wal-
ka cenowa spowodowała, że na rynku pojawiły się 
tańsze urządzenia z tzw. wymiennikiem kondensu-
jącym, czyli semikondensaty, ale pomimo stosun-
kowo niskiej ceny, stanowią niewielki procent ryn-

W III kwartale już zgodnie zarówno 
dystrybutorzy, jak i producenci sygna-
lizowali duże dwucyfrowe wzrosty  
w większej części grup produktowych. 
Oczywiście różnice istniały i będą ist-
nieć zawsze pomiędzy tymi grupami 
firm działającymi na rynku instalacyj-
no-grzewczym, z uwagi na przesunię-
cie czasowe w sprzedaży, niemniej jed-
nak opinia co do trendu w aktualnej 
sytuacji na rynku branży grzewczej 
jest zgodna. Różnice mogą być tylko co 
do wielkości dwucyfrowego wzrostu 
i regionalizacji sprzedaży, chociaż jak 
się wydaje, w III kwartale sprzedaż po-
szła do przodu w całej Polsce. 
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niemniej jednak także ta grupa produktowa skorzy-
stała z czynników, które miały wpływ na wzrost sprze-
daży kotłów i lokalnych dofinansowań mających na 
celu ograniczenie niskiej emisji. W ramach działań an-
tysmogowych, w Ministerstwie Energii podjęto de-
cyzje o wprowadzeniu specjalnej taryfy na energię 
elektryczną na cele grzewcze. Obecnie trwają dys-
kusje końcowe, co do kształtu tej taryfy, tzn. czy bę-
dzie to redukcja ceny energii o 50% w godz 22-8, czy 
zostanie przyjęta taryfa G13. która jest z powodze-
niem oferowana już przez spółkę Tauron. Niemniej 
jednak, będzie to oznaczało także konkretne bene-
fity dla użytkowników pomp ciepła. Jest sporo za-
pytań dotyczących powietrznych pomp ciepła, ale 
nie wszystkie kończą się zakupem. W dalszym ciągu 
pompa ciepła jest postrzegana jako dobre, ale dro-
gie rozwiązanie do dostarczania ciepła. Pewną no-
wością na rynku są zapytania klientów dotyczące 
pomp ciepła z opcją chłodzenia aktywnego lub pa-
sywnego przy pompach z dolnym źródłem. Ogólnie 
można przyjąć, że wzrost sprzedaży dla pomp ciepła 
w III kwartale 2017 osiągnął wynik ok. 20%. 

Kolektory słoneczne: W III kwartale 2017 można za-
uważyć, że także w kolektorach słonecznych rynek 
nieco drgnął. Nie dotyczy to niestety sprzedaży de-
talicznej. Pewien ruch i wzrosty zanotowano w ob-
szarze wsparcia programów gminnych dla działań 
mających na celu ograniczenie niskiej emisji. Cieka-
wostką jest, że takie programy i przetargi odbywają 

się często w gminach lub ich sąsiedztwie, które już 
miały jakieś doświadczenia z tego typu instalacja-
mi i są efektem dobrej opinii użytkowników instala-
cji pozyskujących ciepło z energii słonecznej. Coraz 
więcej jest też instalacji, gdzie ciepło pochodzą-
ce z kolektorów słonecznych służy także do celów 
grzewczych obok tradycyjnego już przygotowywa-
nia c.w.u. W dalszym ciągu jednak brakuje komplek-
sowego programu wsparcia rozwoju tego segmen-
tu rynku. Sami producenci walcząc na przetargach  
o przetrwanie, nie wykazują zbytniej inicjatywy w tym 
zakresie. Przetargi, które miały miejsce w III kwar-
tale 2017 roku, przyniosą efekt w postaci sprzeda-
ży dopiero za jakiś czas. Tymczasem ogólnie moż-
na przyjąć, że rynek kolektorów słonecznych spadł 
znowu o ok. 60%. 

Grzejniki i inne elementy instalacyjne: Widoczny 
jest coraz większy udział w rynku ogrzewania pod-
łogowego. Prawie wszyscy dystrybutorzy sygnalizo-
wali stagnację lub spadki w sprzedaży grzejników 
stalowych i aluminiowych. Należy jednak pamiętać 
o dużych wzrostach w tej grupie produktowej  
w pierwszej połowie roku, co przełożyło się na zwięk-
szenie zapasów magazynowych u odbiorców i zmniej-
szone zapotrzebowanie o ok. 20-25% w III kwartale 
2017. Niemniej jednak, porównując wyniki sprzeda-
ży dystrybutorów w pierwszych trzech kwartałach 
2016 i 2015 roku, spadek zapotrzebowania jest wy-
raźny i sięga nawet u niektórych 30%.

ku kotłów gazowych. Także w celu obniżki kosztów 
produkcji, niektórzy producenci oferują alternatyw-
ne niskokosztowe kotły kondensacyjne, które są gor-
szej jakości, ale też tego typu urządzenia nie zdomi-
nowały rynku. Ogólnie można przyjąć w III kwartale 
wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych na po-
ziomie 40%.

Kotły stojące: Ogólna tendencja wzrostowa dla ko-
tłów grzewczych znalazła także odzwierciedlenie we 
wzrostach sprzedaży kotłów stojących. Podobnie jak 
w wypadku kotłów wiszących, znaczące wzrosty wi-
doczne są dla kotłów kondensacyjnych. Ogólny po-
ziom sprzedaży tych urządzeń utrzymuje się od lat 
na niskim poziomie, ale można przyjąć, że kotły sto-
jące z żeliwnym wymiennikiem mają opinie tych so-
lidnych i w większości są kupowane na wymianę sta-
rych urządzeń na nowe. Chociaż w ostatnich dwóch 
kwartałach sprzedano pewną liczbę stojących kotłów 
kondensacyjnych średniej mocy do budynków wie-
lorodzinnych i obiektów publicznych. Można przy-
jąć wzrost sprzedaży gazowych kotłów stojących na 
poziome 11%, przy czym wzrost sprzedaży kotłów 
kondensacyjnych osiągnął ponad 50%. W wypadku 
kotłów olejowych ten wzrost wyniósł także ok. 11%  
w III kwartale 2017 w porównaniu do analogicznego 
okresu w III kwartale 2016 roku. Obok rynku wymian, 
zaczęło wzrastać zainteresowanie kotłami olejowy-
mi jako alternatywnym, łatwym w obsłudze urzą-
dzeniem, czemu sprzyja utrzymująca się od dłuż-
szego czasu względnie niska cena oleju opałowego. 

Kotły na paliwa stałe: W tej grupie kotłów w III kwar-
tale zaszły istotne zmiany za sprawą wejścia w życie 
od 1 października 2017 roku rozporządzenia pod-
noszącego wymagania ograniczenia emisji dla tego 
typu urządzeń. Mówiąc krótko, wolno sprzedawać 
tylko kotły spełniające wymagania 5. klasy czysto-
ści, z okresem przejściowym dla sprzedaży wypro-
dukowanych urządzeń wyznaczonym, na 30 czerwca 
2018 r. Rozporządzenie wywarło już wpływ na kształ-

towanie się rynku kotłów na paliwa stałe. Sytuacja 
w przypadku kotłów na paliwa stałe jest analogicz-
na jak poprzednich latach – III kwartał to początek 
szczytu sprzedaży, który następnie kontynuowa-
ny jest w IV kwartale każdego roku. Dodatkowo na 
zwiększony poziom wpływających zamówień decy-
dowało ogłoszenie rozporządzenia dot. kotłów z datą 
wejścia w życie od 1.10.2017 r. Dla wielu użytkowni-
ków był to bodziec do wymiany urządzenia grzew-
czego niekoniecznie na bardziej ekologiczne źródło 
ciepła. Czynnikiem decydującym o zakupie była ni-
ska cena urządzeń. W porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku wzrost sprzedaży urządzeń 
grzewczych przed rozpoczynającym się za chwilę se-
zonem jest mniejszy niż w latach ubiegłych, zanoto-
wano niewielki spadek sprzedaży na poziomie 3-5%. 
W przypadku kotłów na paliwa stałe odnotowano 
niewielki spadek sprzedaży rok do roku. W związ-
ku z planowanymi regulacjami zwiększyło się zain-
teresowanie kotłami automatycznymi. W III kwar-
tale kotły z automatycznym podajnikiem stanowiły  
u niektórych producentów wytwarzających urządze-
nia zasypowe i automatyczne już ponad 50% sprze-
daży. W stosunku do II kwartału 2017 jest to wzrost 
na poziomie nawet 70%. W porównaniu do III kwar-
tału 2016 jest to wzrost rzędu 20-30%. W przypad-
ku kotłów tradycyjnych zasypowych również dał się 
zauważyć wzrost sprzedaży w stosunku do II kwar-
tału 2017 na poziomie 50-60%, co można wytłuma-
czyć jako ucieczkę niektórych użytkowników przed 
skutkami wejścia w życie rozporządzenia. Natomiast 
w odniesieniu do analogicznych okresów z lat po-
przednich notowany jest spadek sprzedaży trady-
cyjnych urządzeń, w stosunku do III kwartału 2016  
o blisko 25% oraz w stosunku do np. II kwartału 2015 
ten spadek jest już rzędu 40%. 

Pompy ciepła: Może nie odnotowały takich spekta-
kularnych wzrostów jak w wypadku kotłów, jednak 
wzrost sprzedaży tych urządzeń jest stabilny. Oczy-
wiście wzrosty są różne w różnych grupach pomp, 

Mijający rok jest dla Grupy SBS wyjątkowy. Duży wzrost obrotów przekłada się 
także na rankingi gospodarcze. Grupa SBS występuje na Liście 2000 „Rzeczpo-
spolitej” już od 2009 roku. W aktualnym Rankingu 2000 „Rzeczpospolitej” firma 
znalazła się na 611. pozycji. Jest to wzrost o 80 lokat w stosunku do zeszłorocz-
nej edycji. Podczas oceny przedsiębiorstw brano pod uwagę: wynik operacyj-

ny, amortyzację, przychody, inwestycje, ROE i ROA, a także branżę w jakiej przedsiębiorstwo działa, dyna-
mikę sprzedaży, rentowność, zatrudnienie, czy wartość kapitału własnego.

Grupa SBS znów na Liście 2000 „Rzeczpospolitej”

http://www.instalreporter.pl
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