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Podobnie jak cały 2018 rok, także ten okres był 
bardzo obfity w zamówienia. Na początku roku mia-
ło miejsce uzupełnianie zaległych dostaw spowodo-
wanych dużym popytem i problemem z rozszerze-
niem produkcji z powodu braku siły roboczej. 
Instalatorzy w dalszym ciągu byli bardzo zajęci i za-
uważalnym problemem był brak ludzi do pracy.  
Widać było cały czas tendencję wymian kotłów wę-
glowych na gazowe, przy wykorzystaniu różnych źró-
deł dofinansowania. Rynek nadal rozwija się bardzo 
pozytywnie. Widać jest trwałą już zmianę mentalno-
ści ludzi w podejściu do dbania o czyste powietrze. 
Pomimo że programy dotacyjne kuleją, ludzie decy-
dują się na wymianę starych kotłów emitujących pyły 
i inne zanieczyszczenia do atmosfery. Nadal odno-
towuje się pozytywny trend w budownictwie, cho-
ciaż szczególnie w budownictwie deweloperskim wi-
dać już spowolnienie. W dalszym ciągu widoczna jest 
trwała tendencja zainteresowania fotowoltaiką i po-
wietrznymi pompami ciepła.
Klienci wykazywali zainteresowanie pracami nawet 
w okresie zimowym, czemu sprzyjały warunki po-
godowe. Ciekawostką jest dość dziwne zjawisko, in-
westorzy tzn. deweloperzy, np. w niektórych obsza-
rach w Warszawie, nie mogą podłączyć się nowym 
budynkiem do sieci ciepłowniczej lub gazowej, po-
mimo iż jest infrastruktura. W niektórych dzielnicach 
po prostu nie przyłączają już nowych odbiorców  
z uwagi na ograniczone moce przesyłowe istniejącej  

Sytuacja w branży i gospodarce w pierwszym kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. 
Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży instalacyjno-grzewczej, chociaż te wzrosty 
nie były już tak spektakularne, jak w niedalekiej przeszłości. Według zebranych z rynku opinii, osiągnięty wynik mógłby być 
jeszcze lepszy, gdyby niedające się we znaki problemy z zatrudnieniem – głównie z powodu braku fachowców w wykonawstwie. 
W Q1 2019 w dalszym ciągu umacniał się rynek wymian starych urządzeń grzewczych na nowe. Burza medialna na temat 
konieczności ograniczania niskiej emisji dała także widoczny wzrost świadomości społeczeństwa, co do zagrożeń z tego tytułu, 
to oczywiście cieszy, chociaż w dalszym ciągu jest jeszcze dużo do zrobienia. Daje się jednak zauważyć pewne spowolnienie  
w budownictwie, przekładające się na uspokojenie sytuacji w branży.

Sytuacja w branży instalacyjno- 
-grzewczej w Q1 2019

Janusz starościk

Grupa produktowa Tendencja Q1 2019 do Q1 2018
Gazowe kotły wiszące ogółem 22%
Gazowe kotły wiszące kondensacyjne 27%
Gazowe kotły wiszące konwencjonalne -22%
Gazowe kotły stojące ogólnie 19%
Gazowe kotły stojące kondensacyjne 23%
Gazowe kotły stojące konwencjonalne -11%
Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u. -8%
Olejowe kotły stojące ogólnie -18%
Olejowe kotły stojące kondensacyjne -6%
Olejowe kotły stojące konwencjonalne -24%
Kotły na paliwa stałe bd
kolektory słoneczne 101%
pompy ciepła 81%
zasobniki i bufory 81%
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tłów stojących odnotowano dość znaczne wzrosty, 
które w I kwartale 2019 wyniosły od ok. 25% do po-
nad 30% w zależności o rodzaju kotła. Także w gru-
pie kotłów stojących absolutnie dominującą pozycję 
mają kotły kondensacyjne. W Q1 2019 odnotowano 
znaczny, bo ponad 60% spadek sprzedaży kotłów  
z tzw. wymiennikiem kondensującym. Pomimo niż-
szej ceny, w świetle spadku cen rynkowych na typo-
we kotły kondensacyjne, trudno mówić o jakimś roz-
woju tego segmentu rynku.

Kotły olejowe. Dalszy spadek sprzedaży o ok. 15%. 
Spadek sprzedaży dotyczy przede wszystkim kotłów 
konwencjonalnych, ponieważ w wypadku olejowych 
kotłów kondensacyjnych ten spadek wyniósł ok. 6%. 

Kotły na paliwa stałe. Mocne wyhamowanie w Q1 
w segmencie kotłów na paliwa stałe. Jest to zjawi-
sko naturalne w tej branży, choć w tym roku dodat-
kowo pogłębione przez kilka czynników: nieefek-
tywne działanie programu „Czyste Powietrze”, jego 
czasowe wstrzymanie na początku roku oraz zapisy 
regulaminu, które częściowo odstraszają potencjal-
nych nabywców. Dodatkowo, od lutego obowiązuje 
znowelizowana i uszczelniająca wersja rozporządze-
nia w sprawie jakości kotłów. Niestety nie pociągnę-
ła ona za sobą nowelizacji ustawy POŚ i IH, czego 
efektem jest brak, bądź bardzo niski wymiar kar za 
wprowadzanie wyrobów niespełniających rozporzą-
dzenia. Uwidacznia się to w utracie rynku przez reno-
mowanych i uznanych producentów na rzecz pod-
miotów działających w szarej strefie. W porównaniu 
z Q4 2018 zanotowano znaczne spadki sięgające od 
30% do nawet 50% w przypadku niektórych produ-
centów. Jedynie w obszarze kotłów automatycznych 
na biomasę spadki mierzone rok do roku są mniej-
sze, nie przekraczają 20%. Jest to ogólna tendencja 
zwiększania się udziału kotłów na paliwa biogenicz-
ne: Q1 2017 udział kotłów peletowych w kotłach au-
tomatycznych wynosił ~ 15%, w Q1 2018 roku – po-
nad 30%, w Q1 2019 przekracza 40%.

W przypadku kotłów z zasypem ręcznym poziom 
sprzedaży mocno się obniżył, nawet o ponad 70%, 
przynajmniej w oficjalnej sprzedaży. Taka ocena rynku 
wydaje się być znacznie zaniżona z uwagi na sprzedaż 
kotłów pozaklasowych, tj. oficjalnie do c.w.u lub na 
biomasę niedrzewną, czego nie obejmuje żadna sta-
tystyka czy monitoring rynku. W wypadku oficjalnie 
sprzedawanych urządzeń, na tak niski poziom sprze-
daży kotłów zasypowych, wydaje się mieć wpływ 
uszczelnienie systemu i wyeliminowanie sprzeda-
wanych pozaklasowych kotłów. Osobnym proble-
mem jest brak wiarygodnej statystyki dotyczącej 
sprzedaży kotłów na paliwa stałe w Polsce. Jedną 
z przyczyn jest duże rozdrobnienie firm produkują-
cych takie urządzenia, drugą, niemniej ważną w wy-
padku dużych, bardziej świadomych producentów 
jest zmiana mentalności i podejrzliwego podejścia 
do tego typu badań. 

Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne. W Q1 2019 
pompy ciepła odnotowały znaczące wzrosty sprze-
daży, które ogólnie można szacować na 80%. Naj-
większe wzrosty odnotowano w pompach powietrz-
nych, gdzie w skali kwartalnej w niektórych pozycjach  

infrastruktury. W takiej sytuacji klienci składają ze-
zwolenia na budowę na pompy ciepła powietrzne 
lub gruntowe nawet w wypadku budynków wielo-
rodzinnych. Wzrostowy rynek dobrze wpływa na 
ceny transakcyjne. Są one wyższe niż przed rokiem. 
Jedynym wyjątkiem są inwestycje deweloperskie 
w obszarze kotłów gazowych, gdzie ceny są stabil-
ne z lekką tendencją spadkową. Oprócz zachwytu 
producentów nad znakomitą sprzedażą pojawia-
ją się sygnały dotyczące braku mocy przerobowej 
firm budowlanych i wstrzymywanie prac instala-
cyjnych. Pojawiły się też bankructwa firm i znaczne 
zatory płatnicze. Rezultatem takiej sytuacji jest to, 
że coraz częściej firmy ubezpieczeniowe (Hermes  
i Coface) wstrzymują limity kupieckie dla firm wyko-
nawczych. Pod koniec kwartału w hurtowniach moż-
na było zaobserwować mniejszy ruch.
Reasumując: w pierwszym kwartale 2019 utrzymuje 
się w dalszym ciągu dobra koniunktura w budownic-
twie. Szczególnie optymistyczne są nastroje wśród in-
westorów prywatnych – zapowiada się w najbliższym 
czasie utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju 
aktywności inwestycyjnej. Mimo napływu rąk do pra-
cy ze Wschodu, nie zmienia się również temat prze-
ciążenia firm wykonawczych. To firmy wykonawcze 
dyktują warunki i wybierają „wygodne” zlecenia. In-
westorów dotyka problem opóźnień w realizacjach, 
a producentów – problem słabej kondycji finanso-
wej firm budowlanych. Obserwuje się coraz większe 
oczekiwania rynku w stosunku do programu Czyste 
Powietrze, PONE, POIiŚ, RPO, Kawka+. Wzrost zain-
teresowania systemami fotowoltaicznymi pokazu-
je ścisłą zależność wyboru terminu rozpoczęcia in-
westycji od dostępnych programów pomocowych.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze rozpoczę-
ty przez NFOŚiGW jest coraz bardziej rozpoznawa-
ny pomimo pewnych niedoskonałości, które nie są 
niczym nadzwyczajnym w fazie wprowadzania pro-
gramu. Brak decyzji, co do modyfikacji programu, 
ma negatywny wpływ na sprzedaż kotłów na paliwa 
stałe, bo inwestorzy czekają na informację, co do no-

wych zasad wsparcia dla tego typu urządzeń. Dzię-
ki podejmowanym akcjom informacyjnym na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji wzrosło zainteresowanie 
nowoczesnymi technologiami grzewczymi, w tym 
OZE, zarówno pompami ciepła, jak także kolekto-
rami słonecznymi. 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” szczególnie we wschod-
niej Polsce.
Pomimo dużego wzrostu rynku instalacyjno-grzew-
czego w dalszym ciągu obserwuje się spadek marży 
handlowej w hurtowniach, szczególnie na wrażliwych 
towarach. Tradycyjnie podstawowym czynnikiem 
transakcyjnym była cena. 

Gazowe kotły konwencjonalne. Po dużych spad-
kach w ostatnich dwóch latach, sprzedaż wiszących 
gazowych kotłów konwencjonalnych się ustabilizo-
wała, ale w Q1 2019 roku dał się zauważyć pierwszy 
od 2016 roku większy spadek na poziomie ponad 
20%, podobnie jak to miało miejsce już w Q4 2018 
roku. Podobnie sytuacja wyglądała w grupie kon-
wencjonalnych gazowych kotłów stojących, gdzie 
także odnotowano kilkunastoprocentowy spadek, 
szczególnie w kotłach o dużej mocy, jednak w odnie-
sieniu do wartości bazowej sprzedaż nawet kilkuna-
stu sztuk więcej daje efekt procentowego wzrostu.  
Tam, gdzie nie mogą zostać ze względów technicz-
nych w prosty sposób zainstalowane kotły konden-
sacyjne, montowane są w miejsce zużytych nowe ko-
tły konwencjonalne o lepszych parametrach. 

Gazowe kotły kondensacyjne. Także w tej grupie 
daje się zauważyć tendencja do poszukiwania ko-
tła o najniższej cenie. Rynek gazowych kotłów wi-
szących został praktycznie zdominowany przez te 
urządzenia. Wzrosty sprzedaży w grupie kondensa-
cyjnych kotłów wiszących w Q1 były podobne, jak 
w poprzednich kwartałach i osiągnęły poziom pra-
wie 30%. W grupie kondensacyjnych gazowych ko-

SPIUG na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczo-
ści i Technologii podjął się próby tego zadania,  
co jest warunkiem koniecznym do opracowania 
systemu wsparcia dla tego segmentu rynku. Część 
z producentów pozytywnie zareagowała na ini-
cjatywę, przyłączając się do niej, kilku – niewielka 
liczba – odmówiło udziału, natomiast spora część 
zajęła postawę bierną. Należy mieć nadzieję, że 
także ten segment rynku wzorem innych rodza-
jów urządzeń grzewczych przeewoluuje i będzie 
możliwe śledzenie tendencji rynkowych kotłów 
na paliwa stałe w oparciu o rzetelne dane rynko-
we, co jest też korzystne dla samych producen-
tów przy planowaniu ich działań.
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wyniosły nawet prawie dwuipółkrotność. W pompach 
do c.w.u. wzrosty były na poziomie prawie 30%. Pom-
py ciepła gruntowe w Q1 2019 odnotowały kilkuna-
stoprocentowy wzrost, co jest odwróceniem nega-
tywnego trendu z poprzednich okresów. 
W wypadku kotłów elektrycznych odnotowano dal-
szy wzrost zainteresowania tą technologią z uwagi 
na łatwość montażu i koszty instalacji. Słabą stro-
ną są w tym wypadku koszty energii elektrycznej,  
co się zmienia diametralnie w wypadku wykorzysta-
nia producenckich źródeł energii elektrycznej. Ogól-
nie można odnotować dalszy ok. 10% wzrost sprze-
daży tych urządzeń rok do roku.
W elektrycznych urządzeniach grzewczych można po 
Q1 2019 roku wyznaczyć następujące trendy:
- podgrzewacze elektryczne przepływowe – stabili-
zacja poziomu sprzedaży;
- podgrzewacze elektryczne pojemnościowe – sta-
bilizacja poziomu sprzedaży;
- zasobniki c.w.u. – kontynuacja trendu wzrostowego;
- elektryczne kotły c.o. – kontynuacja trendu wzro-
stowego.

Kolektory słoneczne. W Q1 2019 można przyjąć 
wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych jako dwu-
krotny w odniesieniu rok do roku. Sprzedawane są 
w ogromnej części kolektory płaskie, ale w grupie 
kolektorów próżniowych także nastąpiły w pierw-
szym kwartale ponad dwukrotne wzrosty. To wy-
nik realizacji inwestycji opartych o przetargi ogło-
szone w 2017 roku i rozstrzygane od początku 2018 
roku. W dalszym ciągu jednak brakuje komplekso-
wej strategii wsparcia rozwoju tego segmentu ryn-
ku. Struktura rynku oparta w ogromnej większości 
na zamówieniach obiektowych powoduje ostrą wal-
kę konkurencyjną. Po zapaści w handlu detalicznym, 
widać pewne oznaki ożywienia także w tym segmen-
cie dystrybucji. Można założyć, że proporcje sprzeda-
ży to 80% poprzez inwestycje gminne i 20% poprzez 
tradycyjne kanały dystrybucji. W każdym bądź razie 
w dalszym ciągu brakuje stabilnego zaplecza rynko-

wego w postaci systemu sprzedaży detalicznej za 
pośrednictwem hurtowni instalacyjno-grzewczych.

Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u. 
Tego typu urządzeń nie montuje się już w nowym 
budownictwie, istnieje tylko rynek wymian, który  
w Q1 2019 roku skurczył się o ok. 8-10%.

Podgrzewacze, zasobniki, bufory. W 2018 roku  
w ślad za zwiększonym zapotrzebowaniem na ko-
tły, wzrosło zapotrzebowanie na zasobniki i pod-
grzewacze do c.w.u. Spowodowało to opóźnienia  
w dostawach tych produktów do odbiorców, co było 
sukcesywnie wyrównywane od początku 2019 roku.  
W grupie zasobników i buforów wzrosty można przy-
jąć na poziomie ok. 80%. Przy czym w Q1 odnotowa-
no prawie trzykrotny wzrost sprzedaży zasobników 
dwuwężownicowych, co jest odzwierciedleniem za-
potrzebowania na instalacje zasilane z kolektorów 
słonecznych i w układach hybrydowych. 

Grzejniki i inne elementy instalacyjne. W grzejni-
kach stalowych nastąpił lekki kilkuprocentowy wzrost 
sprzedaży w Q1 2019. W grzejnikach aluminiowych zno-
wu widoczne były duże rozbieżności co do rozwoju 
rynku, ponieważ wciąż nie ma w Polsce wiarygodne-
go monitoringu tej grupy produktów. Opinie z rynku 
mówiły z jednej strony o wzrostach na poziomie kilku-
nastu procent, jak też o podobnych spadkach. Widać 
za to, że umacnia się tendencja coraz większego udzia-
łu w rynku zastosowania ogrzewania powierzchnio-
wego, gdzie wzrosty są szacowane średnio na pozio-
mie do 20% (segment rur wykorzystywanych do tego 
celu). Pewną ciekawostką jest ponad 40% wzrost sprze-
daży elementów do ogrzewania powierzchniowego 
w technologiach przeznaczonych do renowacji.  
Pozostałe elementy instalacyjne typu rozdzielacze, 
złączki itp. zanotowały sprzedaż na podobnym po-
ziomie lub z kilkuprocentowym wzrostem rzędu 5-6%. 
W pozostałych elementach instalacji grzewczych 
wzrosty są szacowane na poziomie 10-15%.

Immergas nawiązał współpracę z jedną z najbar-
dziej prestiżowych polskich uczelni wyższych. Firma 
została partnerem, organizowanego przez Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej, Pikniku Pracowników. Hasło te-
gorocznej edycji wydarzenia to „Akcja Rewitalizacja”. 
Impreza odbyła się 14 czerwca br. na terenie kam-
pusu uczelni. Takie działania Immergas potwierdza-
ją zaangażowanie firmy we wspieranie edukacji oraz 
budowanie relacji z lokalną społeczności. 
– Immergas przykłada dużą wagę do popularyzacji 
nauki i wspierania szkolnictwa wyższego. Stąd de-
cyzja o zaangażowaniu w organizację Pikniku Pra-
cowników Politechniki Łódzkiej. Chcemy, aby nasza 
współpraca była długofalowa i polegała na wymia-

nie wzajemnych doświadczeń dla osiągnięcia obo-
pólnych korzyści – mówi Magdalena Oskiera, dyrek-
tor marketingu Immergas.
Na uczestników Pikniku Pracowników Politechni-
ki Łódzkiej czekało mnóstwo atrakcji. Przygotowa-
no m.in. ekologiczne warsztaty tworzenia biżuterii, 
mydeł, zabawek i instrumentów. Był magik, zajęcia 
z nauki tańca, kino plenerowe… 
Najmłodsi mieli okazję pobawić się w suchym base-
nie z piłeczkami, na placu zabaw do skakania, wie-
ży do wspinaczek i zjeżdżalni. Dodatkowo, zaplano-
wano malowanie buziek oraz warsztaty z rysunku  
i tworzenia miasta.
Główną atrakcją imprezy był koncert cieszącego się 
ogromną popularnością zespołu LemON. 

Piknik Pracowników Politechniki Łódzkiej 
przy wsparciu Immergas
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