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W III kwartale w dalszym ciągu umacniał się 
rynek wymian starych urządzeń grzewczych na 
nowe.(ok. 65-70%). Jest to wynik trwających od 
połowy 2017 roku lokalnych programów walki  
z niską emisją, głównie na poziomie gminnym, któ-
re są oparte głównie na funduszach unijnych, co 
ważne w obecnym rozdaniu wykorzystanie w ok. 
75% zostało pozostawione w gestii samorządów 
lokalnych.
Także wprowadzenie we wrześniu rządowego pro-
gramu priorytetowego Czyste Powietrze zaczęło 
motywować inwestorów do modernizacji posia-
danych instalacji grzewczych. Warto odnotować, 
że w niektórych jednostkach samorządowych wraz  
z wprowadzaniem przez NFOŚiGW programu Czy-
ste Powietrze planuje się przesunięcie środków 
pochodzących z RPO wykorzystywanych do do-
finansowywania wymiany klasycznych urządzeń 
grzewczych, na działania, których ten program nie 
obejmuje lub obejmuje w marginalnym stopniu. 
Jest już także widoczny wzrost świadomości spo-

łeczeństwa, odnośnie zagrożeń z tytułu występo-
wania niskiej emisji, co oczywiście cieszy, chociaż 
w dalszym ciągu jest jeszcze dużo do zrobienia  
w tym obszarze.
Ogólna tendencja rynku wydaje się być stabilna po-
dobnie jak w poprzednich miesiącach z w dalszym 
ciągu mocną tendencją wzrostu w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym, aczkolwiek we wrześniu w niektórych 
regionach kraju zauważalny był spadek dynamiki, 
związany właśnie prawdopodobnie z ogłoszonym 
programem Czyste Powietrze i wstrzymaniem de-
cyzji zakupowych do czasu poznania zasad progra-
mu i spotkań w gminach. Widać to wyraźnie zwłasz-
cza w segmencie kotłów gazowych i pomp ciepła do 
ogrzewania.
Największym „hamulcem” dla dalszego rozwoju ryn-
ku jest brak fachowców. Wszyscy inwestorzy, któ-
rzy nie zadbali z wyprzedzeniem o rezerwacje ter-
minów, muszą uzbroić się w cierpliwość. Ten trend 
braku pracowników jest ciągły. Ostatnio, producen-
ci mający zakłady produkcyjne w Polsce przez brak 

ludzi do pracy, mogą tracić nawet do około 10-15% 
sprzedaży, bo nie mogą sprostać zamówieniom. 
Można sądzić, że przy większej podaży wykonawców 
wyniki sprzedaży mogłyby być jeszcze lepsze. Nie-
stety dają się zaobserwować także coraz silniejsze 
zatory płatnicze w segmencie większych inwestycji. 
Dotykają one także wykonawców z sektora instala-
cyjno-grzewczego.
Pozytywnym zjawiskiem na rynku jest to, że klienci 
coraz częściej szukają dobrej jakości za przystęp-
ną cenę, są gotowi dołożyć do lepszego urządze-
nia, które będzie tańsze w całej eksploatacji, a nie 
tylko przy zakupie. Klienci pytają się także częściej 
o ceny serwisu i części zamiennych, co świadczy  
o coraz większej świadomości użytkowników koń-
cowych w zakresie doboru urządzeń grzewczych. 
Dzięki podejmowanym akcjom informacyjnym na 
rzecz ograniczenia niskiej emisji wzrosło zaintere-
sowanie nowoczesnymi technologiami grzewczy-
mi, w tym OZE – zarówno pompami ciepła, jak tak-
że kolektorami słonecznymi. 

Rozwój rynku instalacyjno-grzewczego w III kwartale 2018 roku to kontynuacja tendencji wzrostowej z pierwszego 
półrocza 2018 roku oraz drugiego półrocza 2017 roku. Co prawda wzrosty w dalszym ciągu w wielu grupach produktowych 
były dwucyfrowe, ale już nie były tak spektakularne jak w zeszłym roku, co nie jest niepokojące, a raczej można odbierać 
pozytywnie jako pewną bezpieczną stabilizację rynku.
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20%. W przypadku kotłów z zasypem ręcznym po-
ziom sprzedaży mocno się obniżył, osiągając we-
dług szacunków nieznacznie powyżej 2% ogólnego 
wolumenu kotłów. Niemniej jednak, taki udział wy-
daje się być znacznie zaniżony z uwagi na sprzedaż 
kotłów pozaklasowych. 
Zgodnie z oczekiwaniami notuje się zwiększony po-
ziom sprzedaży kotłów z podawaniem automatycz-
nym – w III kwartale sprzedano blisko 3 razy więcej 
tego typu urządzeń niż w II kwartale 2018. 
Kotły automatyczne na pelet – poziom sprzedaży  
w stosunku do II kwartału 2018 zwiększył się o bli-
sko 70%. Na podobnym poziomie 60% zwiększył się 
w odniesieniu do III kw. 2017.

Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne: pompy 
ciepła odnotowały spektakularne wzrosty. Sprze-
daż powietrznych pompy ciepła wzrosła dziesięcio-
krotnie w porównaniu do III kw. 2017 i sześciokrot-
nie w skali pierwszych trzech kwartałów 2018 roku 
w porównaniu do analogicznego okresu poprzed-
niego roku. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. 
w tym miesiącu zanotowały wynik stabilny zarów-
no w odniesieniu kwartalnym, jak i skumulowanym 
od początku roku. Ogólnie można przyjąć, że wzrost 
sprzedaży pomp ciepła ogólnie w III kwartale 2018 
roku był ponad dwukrotny, co dało w wartości sku-
mulowanej wzrost na poziomie prawie 70% od po-
czątku roku w odniesieniu do analogicznego okre-
su 2017 roku.

Kolektory słoneczne: w trzecim kwartale wzrost 
sprzedaży był dwuipółkrotny, co w odniesieniu do 
skumulowanego okresu od początku 2018 dało 
dwukrotny wzrost sprzedaży w porównaniu do ana-
logicznego okresu 2017. W segmencie kolektorów 
słonecznych sprzedaż odbywa się w przeważają-
cej części do inwestycji gminnych (projektów para-
solowych) i można założyć, że proporcje sprzeda-
ży pod względem dróg dystrybucji to 80% poprzez 
inwestycje gminne i 20% poprzez tradycyjne kana-
ły dystrybucji. 

Grzejniki i inne elementy instalacyjne: wzrosty 
w tej grupie produktów wyniosły w III kwartale ok. 
64%, a w skali od początku roku prawie 60%. Po-
dobna tendencja, ale w mniejszej skali była też 
w grupie przepływowych gazowych podgrzewa-
czy do c.w.u., gdzie w III kwartale wzrost osiągnął  
ok. 13%. 
W przypadku grzejników stalowych nastąpił lekki 
wzrost sprzedaży, ale poniżej oczekiwań wynikają-
cych z wyników budownictwa mieszkaniowego. Wi-
dać za to coraz więcej zastosowania ogrzewania po-
wierzchniowego, gdzie wzrosty są szacowane na 
poziomie do 20%. W pozostałych elementach insta-
lacji grzewczych wzrosty są szacowane na poziomie 
10-15%.

Pomimo dużego wzrostu rynku w dalszym cią-
gu obserwuje się spadek marży handlowej w hur-
towniach, szczególnie na „wrażliwych towarach”.  
W pierwszym kwartale dała się zaobserwować bar-
dzo zła sytuacja na rynku ubezpieczeniowym – 
radykalna redukcja limitów 
kredytowych dla firm wyko-
nawczych. Znowu zaczęły 
się pojawiać zaległości płat-
nicze, na co szybko zareago-
wali ubezpieczyciele transak-
cji. Pewne obawy w branży w 
związku z nowymi przepisa-
mi finansowymi związanymi z 
wprowadzeniem tzw. odwró-
conego podatku VAT znalazły także potwierdzenie 
na rynku instalacyjno-grzewczym w III kw. 2018. Ko-
nieczność oczekiwania na zwrot VAT w przypadku 
wielu firm powodowała problemy z płynnością fi-
nansową i terminowym regulowaniem należności. 
Tradycyjnie podstawowym czynnikiem transakcyj-
nym była cena. 
Zauważalny jest także wzrost znaczenia Internetu 
w pozyskiwaniu informacji technicznych i handlo-
wych w branży instalacyjno-grzewczej. Opubliko-
wany w listopadzie raport SPIUG dotyczący sprze-
daży urządzeń grzewczych przez Internet pokazuje, 
że pomimo wzrostów jest to w dalszym ciągu bar-
dziej działanie medialne o ogólnym udziale w sprze-
daży grubo poniżej 10%.

Gazowe kotły konwencjonalne: zauważalny od kil-
ku kwartałów spadek sprzedaży k nieco wyhamował, 
osiągając nawet pewne wzrosty. Trzeci kwartał był 
także wyjątkowy ze względu na wprowadzenie no-
wych ograniczeń ErP związanych z emisją NOx. Skło-
niło to wielu dystrybutorów do zakupu na magazyn 
urządzeń niespełniających nowych norm. Z tego po-
wodu w przypadku kotłów standardowych sprze-
daż kotłów konwencjonalnych odnotowała wzrosty 
na poziomie prawie 20% w skali pierwszych trzech 

kwartałów 2018 roku i nieco ponad 20% w samym 
trzecim kwartale.
Jednak ten segment rynku należy traktować raczej 
jako niszowy. Jego udział w grupie kotłów wiszą-
cych ze względu na rynek wymian ustabilizował 

się na poziomie kilkunastu 
procent.

Gazowe kotły kondensacyj-
ne: był okresem dynamiczne-
go wzrostu sprzedaży kotłów 
kondensacyjnych. 
Daje się zauważyć tendencja 
do poszukiwania kotła o naj-
niższej cenie. Wzrosty sprze-

daży osiągnęły poziom 23%, a w skali pierwszych 
trzech kwartałów nawet pow. 30%. Ciekawostką 
może być wzrost sprzedaży kotłów z tzw. wymien-
nikiem kondensującym w III kw. o ok. 3%, ale w skali 
pierwszych trzech kwartałów, dał się zauważyć spa-
dek na poziomie ok. 4%.

Kotły stojące gazowe i olejowe: można przyjąć 
znaczny wzrost sprzedaży, jak na tę grupę produk-
tową, na poziomie 16%, przy czym w wypadku ko-
tłów kondensacyjnych wzrost był na poziomie oko-
ło 37%. Warto zwrócić uwagę na ponad dwukrotny 
wzrost kotłów stojących sprzedawanych bez palni-
ka. W skali pierwszych trzech miesięcy 2018 roku te 
wzrosty osiągnęły poziom 20% dla wszystkich ko-
tłów stojących i 33% dla gazowych stojących kotłów 
kondensacyjnych.
W grupie kotłów olejowych zarówno w III kwarta-
le, jaki i w skali pierwszych trzech kwartałów 2018 
roku nastąpiły spadki, które osiągnęły poziom 20%  
w III kwartale i ok. 15% w skali pierwszych trzech 
kwartałów 2018. Spadek dotyczył głównie urządzeń 
konwencjonalnych.

Kotły na paliwa stałe: w tym roku w III kw. można 
zauważyć zmniejszenie poziomu sprzedaży o ok. 

Instalatorzy są obłożeni pracą już  
do końca roku i nie przyjmują 
nowych zleceń. Dotyczy to także, 
a może przede wszystkim fachowców 
w pompach ciepła. Jest ich mało, 
 a rynek rośnie. 
Nowych instalatorów pomp ciepła 
należy szkolić, ale przybywa ich 

wolniej niż postępuje wzrost rynku.
Segment pomp powietrznych 
rośnie, ale w tym wypadku limitem 
są uprawnienia chłodnicze, które 
pojawiły się w tym roku. 
W ten segment rynku pomp ciepła 
próbują wchodzić firmy zajmujące 
się na co dzień klimatyzacją, ale tego 
typu kierunek działalności wymaga 
poszerzenia wiedzy z zakresu 
hydrauliki.

W trzecim kwartale 2018 
roku szacowany wzrost rynku 
osiągnął poziom 10-20%,  
co było spotęgowane także 
wejściem w główny sezon 
sprzedaży.
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