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Ryszard Satyła 
prezes zarządu Termet S.A.

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Rok 2020 z pewnością z wielu względów będzie 
uznawany za wyjątkowy. Taki też ten rok miał być 
dla Termet S.A, bowiem to rok jubileuszu 75-le-
cia firmy. 
Miniony rok to również okres intensywnego roz-
woju sprzedaży – głównie w sektorze gazowych 
kotłów kondensacyjnych. w roku tak pięknego 
jubileuszu po raz kolejny odnotowaliśmy kilku-
dziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży w tym 
niezwykle wymagającym segmencie rynku. 
Obecnie w swojej ofercie firma Termet posiada 
m.in. całą gamę gazowych kotłów kondensa-
cyjnych zarówno jedno-, jak i dwufunkcyjnych  
z szerokim zakresem mocy. Każdy z naszych pro-
duktów cieszy się sporym uznaniem wśród spe-
cjalistów i fachowców z branży, a przede wszyst-
kim naszych klientów. Największy jednak udział  
w całkowitej sprzedaży miały kotły z serii  
ECOCONDENS SILVER oraz ECOCONDENS GOLD 
PLUS, które zostały wzbogacone o protokół komu-
nikacji LIN, umożliwiający współpracę z SYSTEMEM 
TERMET COMFORT do zdalnego zarządzania źró-
dłem ciepła, a nawet całym systemem grzewczym. 
Potwierdzeniem zaufania, jakim obdarzyli nas nasi 

klienci w minionym roku, są otrzymane nagrody, 
tj.: Dobra Marka 2020 symbolizująca – „Jakość, 
Zaufanie, Renomę” w kategorii „Systemy Grzew-
cze” oraz specjalne wyróżnienie Polska Dobra Mar-
ka 2020. Możemy pochwalić się również wyróż-
nieniem EuroSymbol – nagrodą dla najlepszych 
przedsiębiorstw i instytucji w kraju przyznawaną 
przez redakcję „Monitora Rynkowego” (dodatku 
do Dziennika Gazety Prawnej) i „Monitora Bizne-
su” (dodatku do Rzeczpospolitej). Dla naszej fir-
my zdobycie tak prestiżowych tytułów świadczy 
o pozytywnym odbiorze marki Termet na rynku 
oraz w środowisku opiniotwórczym. Jest wyra-
zem uznania wśród parterów biznesowych za rze-
telność i wiarygodność w codziennych relacjach. 
Należy podkreślić, że wszystkie tytuły są rezulta-
tem ciężkiej pracy wielu osób – naszych pracow-
ników i kontrahentów. Stanowią także potwierdze-
nie skuteczności wdrożonych strategii zarządzania.

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację 
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Mimo nietypowej i trudnej sytuacji wywołanej 
pandemią koronawirusa firma prężnie działała na 
rynku przez cały rok, oczywiście przy zachowaniu 
wszystkich norm reżimu sanitarnego. Udało się to 

przede wszystkim dzięki dużej odpowiedzialności 
i zaangażowaniu naszych pracowników. Zachowa-
nie ciągłości produkcyjnej w tym ciężkim okresie 
oraz spójne działania wszystkich komórek w fir-
mie oraz naszych partnerów biznesowych sprawi-
ły, że również i w minionym roku odnotowaliśmy 
wzrosty sprzedaży naszych wyrobów.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
w odniesieniu do naszych zamierzeń na najbli-
żej lata, to planujemy nie tylko utrzymanie sprze-

daży z poziomu tego roku, ale zintensyfikowa-
nie działań w celu jej zwiększenia. Zakładany 
wzrost naszych udziałów w rynku dotyczyć bę-
dzie przede wszystkim obszaru kotłów konden-
sacyjnych, ale również produktów z segmentu 
odnawialnych źródeł energii – głównie pomp cie-
pła. w tym celu będziemy poszukiwać kolejnych 
rynków zbytu dla naszych urządzeń, otwierać się 
na nowych klientów i podejmować kolejne wy-
zwania, zapewniając Spółce trwałe podstawy do 
stabilnego rozwoju.
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