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Od pewnego czasu coraz częściej się spoty-
kamy z dyskusją na temat przyszłości stosowania 
kotłów grzewczych zarówno w Polsce, jak i w Eu-
ropie. Tradycyjne kotły opalane paliwami kopalny-
mi takimi, jak: węgiel, olej opałowy czy gaz, ale tak-
że kotły na biomasę wydają się być pod silną 
presją rozwoju ciepła systemowego oraz odnawial-
nych źródeł energii. Sieci ciepłowniczych nie da się 
jednak wszędzie doprowadzić. Tak więc rozwój wy-
korzystywania ciepła ze źródeł odnawialnych jest 
oczywistą przyszłością, od której nie ma odwrotu 
ze względu na coraz trudniejszy dostęp do kopa-
lin oraz niestabilne koszty surowcowe. Do przodu 
idzie technika pozyskiwania ciepła ze źródeł odna-
wialnych, technologie magazynowania ciepła, tak-
że sezonowego rozwijają się coraz bardziej. Nie-
mniej jednak potrzebujemy wielu lat, aby pompy 
ciepła, energetyka słoneczna czy geotermia od-
grywały taką rolę, jak ciepło wytwarzane w kotłach 
gazowych, olejowych czy węglowych, szczególnie 
w wypadku rozproszonych źródeł energii. Dlatego 
kotły grzewcze – cały czas udoskonalane – zarów-
no w Polsce, jak i w Europie mają przed sobą jesz-
cze długą przyszłość.

Jak ogrzewamy się w Polsce?

Sytuacja wyjściowa w Polsce, według danych staty-
stycznych GUS, pokazuje, że ogrzewanie pomiesz-
czeń w ujęciu ilościowym, odbywa się głównie ko-
tłami na paliwa stałe, co jest charakterystyczne dla 
większości domów jednorodzinnych i oddalonych 
od centrów miast starszych budynków wielorodzin-
nych i ciepłem sieciowym, które dominuje w budow-
nictwie wielorodzinnym w miastach.

Polska ciągle węglem stoi
W Polsce jako podaje GUS (dane z 2015 roku) dwa 
najważniejsze i najpowszechniej stosowane paliwa 
stałe to węgiel kamienny i biomasa pod postacią 
drewna opałowego, a pozostałe paliwa, tj. inne ro-

dzaje biomasy, węgiel brunatny, koks, były rzadziej 
stosowane. Węgiel kamienny i drewno opałowe zu-
żywane są zazwyczaj jednocześnie lub zamiennie  
w tych samych kotłach i piecach, podobnie jak nie-
stety odpady komunalne, co raczej rzadko się spoty-
ka w innych krajach UE.

Kotły jednofunkcyjne na paliwa stałe stosowało 29,3% 
gospodarstw i podobnie jak w przypadku kotłów 
dwufunkcyjnych ogromna większość, czyli 93,3% go-
spodarstw domowych wykorzystywało je jako urzą-
dzenie podstawowe. W 15,3% gospodarstw domo-
wych stosowane były piece w pomieszczeniach, 
głównie kaflowe, z czego 83,3% gospodarstw do-
mowych użytkowało je jako urządzenie podstawo-
we. W 7,8% gospodarstw domowych wykorzystują-
cych paliwa stałe używano kominków, przeważnie  
z wkładem zamkniętym, wśród których jedynie 19,7% 
gospodarstw wykorzystywało je jako podstawowe 
urządzenie do ogrzewania pomieszczeń.

Gaz tylko w 10% domów
W Polsce trzecie miejsce wśród nośników energii używa-
nych w celu ogrzewania obiektów zajmował gaz ziemny.

Na terenie UE gaz ziemny był (dane z 2012 roku) i ciągle jest podstawowym paliwem 
wykorzystywanym na cele grzewcze. To oczywiście pociąga za sobą znaczenie 
kotłów gazowych i ich dominujący udział na rynku europejskim. W Polsce jednak  
w ogrzewaniu pomieszczeń wyraźnie dominują paliwa stałe oraz ciepło sieciowe.

Polska ciągle węglem 
stoi, a Europa… gazem

Czym się ogrzewamy, czyli struktura rynku  
na podstawie danych GUS i danych z UE

Janusz starościk

Prawie połowa krajowych gospo-
darstw domowych, tj. 49%, użytko-
wała urządzenia grzewcze wykorzy-
stujące paliwa stałe, spośród których 
najczęściej użytkowane były dwu-
funkcyjne kotły centralnego ogrze-
wania, służące do wytwarzania cie-
pła i ciepłej wody użytkowej. Według 
danych GUS z 2015 roku, takie kotły 
wykorzystywało 47,7% gospodarstw 
domowych wykorzystujących urzą-
dzenia na paliwo stałe, a z tego 97% 
traktowało je jako urządzenie pod-
stawowe. 
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o równych lub zbliżonych udziałach w dostarczaniu energii cieplnej do mieszkania.  
W niewielkim stopniu (około 1%), gospodarstwa domowe stosowały trzy techniki grzewcze. 

Biorąc pod uwagę fakt, że podział mieszkań według technik grzewczych nie jest podziałem 
rozłącznym, można oszacować, że udział poszczególnych technik w gospodarstwach 
domowych był w przybliżeniu taki, jak prezentuje poniższy wykres. 

 
Rys. 2.1.  Ogrzewanie pomieszczeń według technik ogrzewania 

 
 

Ogrzewanie wody 

Podobnie jak w przypadku ogrzewania pomieszczeń przez gospodarstwa domowe, sposoby 
ogrzewania wody do celów bytowych były również zróżnicowane. Przy zastrzeżeniu  
o nierozłączności klas, tj. o stosowaniu przez wiele gospodarstw domowych dwóch lub więcej 
różnych urządzeń do ogrzewania wody (dotyczy to blisko 11% gospodarstw), można określić 
udział poszczególnych technik jak na wykresie poniżej.  
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1  Ogrzewanie pomieszczeń wg technik ogrzewania (Źródło: GUS 2015)
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Dla wielu fachowców może to być dziwne, ponieważ 
na rynku największe emocje w sprzedaży budzą wła-
śnie kotły gazowe. Należy jednak wziąć pod uwagę, 
że większość urządzeń grzewczych funkcjonujących 
w Polsce ma 30 i więcej lat, co pokazuje jak ogrom-
ny jest potencjał modernizacyjny w celu ogranicze-

nia niskiej emisji. Poza tym jest to syndrom, który ob-
serwujemy w całej energetyce. Największe emocje 
budzą regulacje i działania dotyczące energii elek-
trycznej. Ciepło jest jakby pomijane w tych dysku-
sjach i nie jest to wcale polska specjalność, ale jest 
to widoczne także w skali UE.
Dla większości z nich (9,1% ogółu gospodarstw) było 
to urządzenie podstawowe, a pozostałe korzystały  
z nich dodatkowo. Ponad 75% kotłów, co odpowiada 
ogólnemu udziałowi 7,8% gospodarstw domowych, 
stanowiły kotły dwufunkcyjne, w tym wykorzystywa-
ne jako urządzenie podstawowe w 7,4% wszystkich 
gospodarstw domowych. Niecałe 25%, czyli ok. 2,1% 
ogólnej liczby gospodarstw domowych użytkowało 

W Polsce, po kotłach na paliwa stałe, do 
ogrzewania pomieszczeń używane są 
również powszechnie kotły centralnego 
ogrzewania na gaz ziemny, które użyt-
kowało 9,9% gospodarstw domowych. 

2  Porównanie udziału gospodarstw domowych w Polsce ze względu na wykorzystywane nośniki 
energii do ogrzewania (Źródło: GUS 2015)

junkers_reklama_compress_7000i_8000i_207x297_fachowcy_12.2017_v1.indd   1 2017-12-13   16:04:04

1 2 / 2 0 1 7

r
e

k
l

a
m

a

http://www.junkers.pl
http://www.instalreporter.pl


kotły jednofunkcyjne. Tylko 1,7% gospodarstw wyko-
rzystywało je jako urządzenia podstawowe, a pozo-
stałe jako element dodatkowy ogrzewania. 

Prąd głównie w celach dogrzewania 
Następną grupą urządzeń grzewczych są urządze-
nia zasilane energią elektryczną, które stosowało 
4,3% gospodarstw domowych, z tym, że ogrzewa-
nie elektryczne jest częściej techniką „dogrzewania”, 
niż ogrzewania podstawowego. 
Ogrzewanie elektryczne w Polsce opiera się głów-
nie na przestarzałych piecach akumulacyjnych, któ-
re ze względu na swoja niska sprawność powodują, 
że koszty ogrzewania elektrycznego należą do naj-
wyższych i są stosowane praktycznie wyłącznie 
tam, gdzie nie ma już innej możliwości ogrzewania 
lub stanowią tylko funkcję pomocniczą. W przeci-
wieństwie do innych krajów UE, szczególnie tych 
bardziej rozwiniętych, rzadko w Polsce stosuje się 
nowoczesne dwu- lub jednofunkcyjne kotły grzew-
cze, odpowiadające swoimi parametrami i funkcjo-
nalnością kotłom gazowym najwyższej klasy. Popu-
larnym sposobem dogrzewania są także grzejniki 
elektryczne. Ogrzewanie elektryczne zainstalowa-
ne na stałe występowało w 1,8% gospodarstw do-
mowych. Gospodarstw, które wykorzystywały te 
urządzenia jako podstawowe do ogrzewania po-
mieszczeń było tylko 1,4%, a tylko w nielicznych 
przypadkach, czyli w 0,1% ogólnej liczby gospo-
darstw używano je dodatkowo. Grzejniki elektrycz-
ne ruchome wg danych GUS występowały w 2,5% 
gospodarstw. Jako urządzenie podstawowe wyko-
rzystywane były zaledwie przez 0,5% gospodarstw, 
tyle samo gospodarstw używało ich często, a po-
zostałe 1,5% rzadko. W większości ich wykorzysta-
nie związane było z sytuacjami typu awaryjnego lub 
jako czasowo użytkowany sprzęt. 

Paliwa ciekłe najmniej popularne
Najmniej gospodarstw wykorzystywało w celach 
grzewczych kotły zasilane paliwami ciekłymi, tj. 0,4% 

gospodarstw domowych użytkowało kotły na olej 
opałowy, w tym 0,3% gospodarstw wykorzystywa-
ło je jako podstawowe urządzenie do ogrzewania 
pomieszczeń, a pozostałe gospodarstwa użytkowa-
ły je jako urządzenie dodatkowe. Gospodarstw do-
mowych z kotłami na gaz ciekły było 0,14%, w tym 
0,08% gospodarstw wykorzystywało je jako urządze-
nie podstawowe, a pozostałe 0,05% gospodarstw 
użytkowało je dodatkowo. Także w tym przypad-
ku najczęściej stosowane były kotły dwufunkcyjne 
(83,7%) oraz rzadziej kotły jednofunkcyjne (16,3%). 
Gaz ciekły wykorzystywany był zaledwie w 0,3% go-
spodarstw domowych, z czego 0,1% gospodarstw 
stosowało go jako nośnik podstawowy, 0,07% go-
spodarstw wykorzystywało go często, a w pozosta-
łych przypadkach sporadycznie.

Europa oparta głównie na… gazie

Drugim z kolei nośnikiem jest węgiel z udziałem oko-
ło 15%, biomasa, której dział wynosi ok. 11%, olej 
opałowy z udziałem 10%, energia jądrowa, jako no-
śnik energii elektrycznej na cele grzewcze oraz ogrze-
wanie ciepłem sieciowym z udziałem 7% i podobnie 
źródła energii odnawialnej takiej, jak: wiatr, fotowol-
taika, woda z udziałem ok. 5%. 
Inne źródła ciepła oparte na energii odnawialnej takie, 
jak: kolektory słoneczne, ciepło z otoczenia czy ciepło 
geotermalne mają udział ok. 1,5%. Wśród wszystkich 
nośników energii, energie odnawialne do wytwarzania 

W pozostałych krajach UE sytuacja wy-
gląda odwrotnie, niż w Polsce. W 28 
krajach UE uwzględniając oczywiście 
Polskę jak członka UE, w zapewnieniu 
zapotrzebowania na ciepło i chłód, oko-
ło 46% stanowi gaz ziemny, który  
ogólnie na terenie UE jest najważniej-
szym nośnikiem energii na ten cel. 
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tempo rewolucyjne, co oczywiście ma wpływ na to, 
że producenci kotłów grzewczych każdego rodzaju 
mogą spać spokojnie, oczywiście jeżeli ich produk-
ty będą odpowiadać kolejnym wprowadzanym wy-
maganiom dotyczącym zwiększania efektywności 
energetycznej i zmniejszania emisji szkodliwych ga-
zów do atmosfery.
Podstawowym miejscem instalacji kotłów grzewczych 
zarówno w Polsce, jak i na terenie UE są domy miesz-
kalne. W przeciwieństwie do przytoczonych wcześniej 
danych GUS dotyczących rodzajów paliw stosowanych 
do ogrzewania takich obiektów, niestety nie jest do-
stępna tego typu statystyka dotycząca innych krajów 
UE i UE ogólnie. Dlatego, żeby przedstawić dla porów-

nania, jak wygląda w tym zakresie sytuacja w UE, na-
leży posiłkować się danymi wywodzącymi się ze sta-
tystyk dotyczących energii pierwotnej. 

Ogromne dysproporcje między krajami UE
Podana statystyka pokazuje ogólną sytuację na tere-
nie UE, jednak pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi istnieją ogromne dysproporcje, jeże-
li chodzi o udziały poszczególnych nośników energii 
w wytwarzaniu ciepła i chłodu. Takim drastycznym 
przykładem jest właśnie Polska, ale dotyczy to tak-
że innych krajów. W UE gaz ziemny jest najbardziej 
wspólnym paliwem wykorzystywanym do celów 
grzewczych z wyjątkiem kilku krajów obok Polski, do 

ciepła i chłodu mają udział ok. 18% w energii pierwot-
nej na cele grzewcze i chłodzenie, podczas gdy kopal-
ne surowce energetyczne z grubsza mają udział 75%. 
To odpowiada mniej więcej podobnemu bilansowi na 
świecie, gdzie zgodnie ze statystykami IEA ¾ energii 

zużywanej na świecie pochodzi z paliw kopalnych.
Kurczące się zasoby paliw kopalnych spowodowały 
coraz większe zaangażowanie się państw w zwięk-
szenie udziału OZE w bilansie energetycznym. Jest 
to realizowane konsekwentnie, jednak nie jest to 
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4  (Źródło: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Strategy for 
Heating and Cooling)

Także w sektorze ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym w UE z udziałem na 
poziomie 43% dominuje gaz ziemny jako podstawowy nośnik energii do wytwarzania 
ciepła. Następnym w kolejności nośnikiem jest olej opałowy z 13% udziałem i energia 
elektryczna z 11% udziałem w bilansie wytwarzania ciepła. Należy zwrócić uwagę, ze 
węgiel i produkty węglowe w tej statystyce zajmuje dalszą pozycję z udziałem na po-
ziomie 4%, co ma bezpośredni wpływ na taki, a nie inny wynik zanieczyszczenia po-
wietrza na obszarach zurbanizowanych w Polsce i UE. Pozostałe źródła ciepła ujęte  
w bilansie to biomasa z udziałem 17%, energia słoneczna z udziałem ok. 1% oraz geo-
termia z udziałem 0,1%.Udział ciepła sieciowego w tej statystyce to 9%.
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3  Źródło: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Strategy for 
Heating and Cooling
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których można zaliczyć Bułgarię, gdzie w wytwarza-
niu ciepła gaz ziemny ma udział tylko 3%, a domi-
nująca rolę ma węgiel i energia elektryczna. Z kolei  
w Estonii udział gazu ziemnego na cele grzewcze wy-
nosi tylko 6%, a ciepło jest dostarczane sieciami cie-
płowniczymi i wytwarzane głównie przez biomasę. 
Energię odnawialną w postaci kolektorów słonecz-
nych wykorzystuje się najwięcej na Cyprze, w Grecji 
i Hiszpanii oraz dzięki wykorzystaniu sieci ciepłow-
niczych – w Danii.
Kraje z północy Europy charakteryzują się najwięk-
szym udziałem sieci ciepłowniczych w ogrzewaniu, 
z udziałem tej formy zasilania w ciepło na poziomie 
42,2% w Szwecji, 41,9% w Danii, 36,7% na Litwie, 
36,2% w Estonii czy 32,7% w Finlandii.

Dostępne technologie grzewcze  

Do wytwarzania ciepła i chłodu w celu ogrzewania 
budynków, wykorzystuje się szeroki zakres tech-
nologii. Najbardziej rozpowszechnionymi urządze-
niami są kotły grzewcze. Kotły grzewcze mogą wy-
korzystywać jako paliwo gaz ziemny i płynny, olej 
opałowy, węgiel i jego pochodne oraz biomasę. Po-
wszechnie zainstalowane kotły mają zróżnicowaną 
sprawność, która wynosi 40-80% w wypadku kon-
wencjonalnych urządzeń, do ponad 100% w wypad-
ku urządzeń wykorzystujących technikę kondensa-
cyjną, których sprawność zwykle grubo przekracza 
90%. Ogrzewanie elektryczne jest także popularne  
w kilku państwach członkowskich UE, z tym że w prze-
ciwieństwie do Polski, używa się tam najczęściej wy-
sokosprawnych nowoczesnych kotłów grzewczych. 
Coraz większego znaczenia nabywa kogeneracja, czyli 
równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycz-
nej na różną skalę, począwszy od mocy liczonej w giga  
i megawatach, skończywszy na mikrokogeneracji  
o mocy od kilku do kilkudziesięciu kilowatów. Obok 
tego istnieje cała rodzina instalacji opartych na od-
nawialnych źródłach energii poza kotłami na paliwa 
stałe opalanych biomasą. Do tych urządzeń należy 

zaliczyć rodzinę różnych odmian pomp ciepła, gdzie 
czynnikiem napędzającym jest energia elektryczna 
lub gaz i które korzystają z szerokiej palety dolnych 
źródeł ciepła, czerpiąc energię do ogrzewania z oto-
czenia. Do tego należy zaliczyć także geotermię głę-
boką, opartą na naturalnych zasobach ciepłej i go-
rącej wody zalegających pod powierzchnią ziemi na 
różnych głębokościach. 
Jeszcze jednym podstawowym źródłem ciepła opar-
tym na OZE jest promieniowanie słoneczne z roz-
wiązaniami pozwalającymi już praktycznie w pra-
wie 100% pokryć roczne zapotrzebowanie na ciepło  
i ciepła wodę użytkową przez cały rok. Większość wy-
mienionych technologii można łączyć w układy hy-
brydowe, czy układy większej mocy, aby zapewnić 
niezawodność działania zaopatrzenia w ciepło lub 
współpracować np. z instalacjami ciepła sieciowego. 
Żeby zapewnić najbardziej wydajne i jakościowo naj-
lepsze zaopatrzenie w ciepło, należy wziąć pod uwa-
gę szereg czynników opartych na warunkach lokal-
nych. Przy doborze kotła, czy systemu grzewczego 
podstawowym parametrem z którego należy wyjść, 
jest roczne zapotrzebowanie na ciepło danego obiek-
tu, rozkład czasowy zapotrzebowania na ciepło i cie-
płą wodę użytkową, ograniczenia przestrzeni, prze-
pisy dotyczące emisji i efektywności energetycznej, 
dostępność paliwa i oczywiście koszt inwestycyj-
ny technologii w połączeniu z późniejszymi koszta-
mi eksploatacji obejmującymi przeglądy serwiso-
we, koszty paliwa i energii elektrycznej. To wszystko 
ma podstawowy wpływ na to, jak rozwijać się będzie 
technologia i rynek kotłów grzewczych. 
Obecnie trwają prace nad nowymi technologiami 
jak np. ogniwami paliwowymi, które będą mogły 
uzupełnić już istniejące technologie grzewcze, jak 
także nad zastosowaniem nowych paliw do ogrze-
wania takich, jak różne rodzaje biogazu, gazy syn-
tetyczne, tzw. ciepło odpadowe z procesów pro-
dukcyjnych itp. Nowoczesne systemy grzewcze,  
w tym nowe generacje kotłów łączą różne techno-
logie, aby zapewnić użytkownikom komfort ogrze-
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Mix energetyczny dla ogrzewania i chłodzenia w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego UE 2012 rok.

Ciepło otoczenia - łącznie Energia słoneczna Węgiel

Olej opałowy Gaz ziemny Elektryczność

Centralne ogrzewanie Biomasa

5  Źródło: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU Strategy for 
Heating and Cooling)

   
 

 
 

Technologie wytwarzające ciepło 

Na paliwa stałe OZE Energia elektryczna 

Olej opałowy Gaz Węgiel Biomasa Słońce Geotermia/ 
otoczenie 

Kotły  
niskotemperaturowe 

Kotły  
kondensacyjne 

Kogeneracja Pompy ciepła 
adsorpcyjne 

Kolektory  
słoneczne 

Pompy 
ciepła 
elektryczne 

Ogrzewacze  
elektryczne 

6  Schemat dostępnych technologii grzewczych (Źródło: Fraunhofer 2015)
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wania. Producenci kotłów pracują nad takim udo-
skonaleniami, które w pełni wykorzystywałyby 
lokalne uwarunkowania i specyficzne oczekiwania 
użytkownika w zakresie magazynowania ciepła, 
podwyższania komfortu ciepłej wody użytkowej, 
inteligentnych systemów kontrolnych, łącznie  
z możliwościami komunikacji z kotłem, nowych ge-
neracji grzejników i wymienników ciepła, smart me-
teringu i integracji systemów grzewczych z instala-
cją tzw. inteligentnego domu itp.

Dynamiczne zmiany w ogrzewaniu na rynku UE w ostatnich latach

Według danych EHI (European Heating Industry),  
w 2010 roku, 89% zainstalowanych kotłów c.o. było 
starymi kotłami niskotemperaturowymi opalany-
mi gazem ziemnym lub olejem opałowym, które 
odpowiadają klasie C i D według wprowadzonych 
w 2015 roku etykiet dla klas energetycznych urzą-
dzeń gazowych i olejowych. 
Nie tak dawno, bo tylko 8 lat temu, zaledwie 10% 
zainstalowanych w krajach UE kotłów gazowych  
i olejowych, było urządzeniami kondensacyjnymi. 
Tylko 1% urządzeń grzewczych stanowiły pompy 
ciepła i małe urządzenia kogeneracyjne. 

Po wejściu w życie kolejnych regulacji na pozio-
mach krajowych, sytuacja zaczęła się zmieniać.  
W 2012 roku, w wyniku ograniczenia instalacji 
urządzeń starszej generacji i przyspieszeniu pro-
cesów modernizacyjnych, udział kotłów nisko-
temperaturowych niekondensacyjnych spadł do 
poziomu 64%, podczas gdy udział kotłów kon-
densacyjnych wzrósł do 26%. W budownictwie 
mieszkaniowym dał się także zauważyć wzrost 
udziału kotłów biomasowych, pomp ciepła, ko-
lektorów słonecznych i mikrokogeneracji do po-
ziomu 6%. W dalszym ciągu jednak większość 

zainstalowanych kotłów pochodzi sprzed 1992 
roku i ich żywot zbliża się do końca. 
Według analizy przygotowanej w 2015 roku przez 
Fraunhofer Institut, 22% indywidualnych kotłów 
gazowych, 34% elektrycznych urządzeń grzew-
czych, 47% kotłów olejowych i 58% kotłów węglo-
wych przekroczyło już zakładaną przez ich produ-
centów żywotność. To także ma negatywny wpływ 
na średnią efektywność tych urządzeń w UE wy-
noszącą ok. 60%, czyli grubo poniżej nominalnej 
sprawności tych urządzeń, która wahała się po-
między 78 a 85% jako wartość eksploatacyjna dla 

tych urządzeń i jeszcze bardziej poniżej sprawno-
ści, którą można uzyskać, serwisując urządzenie 
grzewcze regularnie. 
Modernizacja istniejących zasobów kotłów 
grzewczych może przynieść ogromne korzy-
ści w postaci ograniczenia zużycia paliw i po-
ziomu zanieczyszczenia powietrza. Dlatego  
w UE podjęto wysiłek i przygotowano Dyrek-
tywę ErP, której celem jest eliminacja z ryn-
ku urządzeń nieefektywnych energetycznie, 
a która zaczęła w branży grzewczej wchodzić 
we wrześniu 2015 roku.
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Udziały w rynku systemów grzewczych UE 2010

Sieć ciepłownicza Paliwa stałe Ropa naftowa

Kotły gazowe tradycyjne Kotły gazowe kondensacyjne Biomasa

Elektrociepłownie

7  Historyczne udziały w rynku systemów grzewczych jako punkt wyjścia dla opracowania przez UE 
regulacji dot. efektywności energetycznej dla rządzeń grzewczych

Grupa SBS Perłą 
Polskiej Gospodarki!

Po raz kolejny Grupa SBS otrzymała Perłę Polskiej 
Gospodarki w kategorii Perły Duże, zajmując 13. lo-
katę. Kapituła rankingu uzasadniła swoją decyzję 
w następujący sposób: „Za konsekwentną realiza-
cję polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozy-
cję lidera wśród najbardziej dynamicznych i naj-
bardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.” 
W badaniu rankingowym brało udział ponad 2000 
firm, których przychody z całokształtu działalno-
ści gospodarczej w okresie roku wyniosły: dla Pe-
reł Dużych co najmniej 100 milionów złotych, nato-
miast w kategorii Perły Wielkie powyżej 1 miliarda 
złotych. Wartym podkreślenia jest także fakt, że 
o pozycji firmy w rankingu nie decydowało kryte-
rium przychodów, a efektywność i dynamika roz-
woju przedsiębiorstwa.
www.polishmarket.com.pl
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