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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
Rzeczywiście rok 2021 był na pewno wyjątkowy. 
Mimo że nie przewidzieliśmy tak dużych wzro-
stów przychodów (dotyczy to wszystkich rynków, 
na których obecna jest grupa ROTH, z północno-
amerykańskim włącznie) w zakresie – w zasadzie 
– wszystkich naszych grup produktowych, to uda-
ło nam się uniknąć większych przerw w dosta-
wach dla odbiorców. To niewątpliwie sukces na-
szych fabryk. w przypadku polskiego oddziału nie 
szło to niestety w parze z satysfakcjonującym nas 
wynikiem finansowym. Był on wyraźnie niższy od 
oczekiwań. Na co wpływ miały dwa czynniki. Po 
pierwsze: kupując produkty w naszych europej-
skich fabrykach rozliczamy się w euro. A w tym roku 
średni kurs zakupu tej waluty był na rekordowym 
poziomie. Stąd – już kolejny rok z rzędu – nastąpił 
wzrost kosztów kupowanych przez nas produk-
tów. Po drugie: podwyżki cen surowców na świe-
cie spowodowały, że do pewnego czasu pokrywali-
śmy je z naszych marż, ale w końcu musieliśmy też 
podnieść ceny dla naszych odbiorców. Połączenie 

tych dwóch czynników miało największy wpływ 
na marże uzyskiwane w mijającym roku. Takie 
drobiazgi, jak podwyżki wynagrodzeń czy wzrost 
kosztów transportu były już tylko dodatkiem.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 
Po części odpowiedź znajduje się w punkcie po-
wyżej (oddanie części marży). Ze względu na sy-
tuację na rynku nie byliśmy w stanie przełożyć na 
naszych klientów całości wzrostów cen, które do-
tyczyły naszych produktów. Oczywiście tylko do 
pewnego momentu, później nie mieliśmy już wyj-
ścia. ważne jest to, że nie wykorzystaliśmy tej oka-
zji do odrobienia marż, czyli nie podnieśliśmy cen 
więcej niż musieliśmy. Klienci odwdzięczyli nam 
się za to pokaźnymi przyrostami zakupów. Jeżeli 
chodzi o konkretne wskaźniki wzrostów cen na-
szej firmie to wyniosły one w 2021 roku, w zależ-

ności od grupy produktowej średnio od 5% do 
15%. Choć jest też produkt, który zdrożał aż o 50%.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych? 
Najważniejsze było to, że klienci nie zostali bez 
naszych towarów. Mimo ogromnego wzrostu za-
mówień, nikt nie został odesłany „z kwitkiem”.  
w najgorszym przypadku nie dostarczyliśmy na-
szych produktów w wymaganym terminie. Ale 
dostarczyliśmy. A najprzyjemniejszą rzeczą, jaką 
mogliśmy usłyszeć od klientów pod koniec roku 
było podziękowanie za realizację dostaw. 
w zeszłym roku wszystkie grupy produktowe zano-
towały wzrosty sprzedaży. Największe – co nie po-
winno dziwić – ogrzewanie podłogowe. Najmniej-
sze, ale jednak wzrosty, zbiorniki na olej opałowy.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
Nigdy dotąd nie mieliśmy do czynienia z podob-
ną sytuacją na świecie jak teraz. wszelkie progno-
zy więc są obarczone sporym ryzykiem błędu. 
Może nie tak dużym, jak prognozy NBP dotyczą-
ce inflacji w 2021 roku, ale jednak. A tak poważ-
nie: większość odbiorców szacuje, że mimo nie-
wielkiego spowolnienia dynamiki wzrostów ten 
rok będzie jednak jeszcze rokiem zwiększonych 
przychodów. Oczywiście nie tylko ze względu 
na wzrost cen produktów, ale i zwiększenie wo-
lumenu ich sprzedaży. Na pewno jednak nie bę-
dzie już tak spektakularny jak rok 2021. Również 
na pewno sprzedaż niektórych grup produktów 
(np. pompy ciepła) będzie rosnąć szybciej niż inne,  
a część produktów z naszej branży będzie dalej po-
głębiać spadki sprzedaży (np. grzejniki płytowe).

Artur Spólnik
Prezes zarządu Roth Polska Sp. z o.o.

Roth2021  
dla branży 
HVaC to był 
niespodziewanie 
dobry rok
Gdybyśmy mieli jak najkrócej 
podsumować rok 2021, to chyba 
śmiało można powiedzieć, że był  
to rok wYZwAŃ… Do pandemii  
i jej ograniczeń firmy zdążyły się  
już przyzwyczaić, tryb pracy 
zdalnej lub hybrydowej w wielu 
firmach stał się normą, inne 
wróciły do normalnej pracy, ale 
takich „rekordów” nie odnotował 
żaden poprzedni rok. Rekordy 
padały praktycznie na każdym 
polu: w problemach w łańcuchu 
dostaw, w braku komponentów do 
produkcji, w podnoszeniu cen, ale 
też w zamówieniach, w obrotach… 
Jednym słowem takiego roku  
i takich wyników nikt w branży się 
nie spodziewał. Zobaczmy jednak, 
jak oceniają go poszczególne firmy. 
Zapraszamy to lektury wypowiedzi!
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
„Nieszablonowy” zgadzam się z tym stwier-
dzeniem w 100%. Podsumowując ubiegły rok, 
mogę w skrócie powiedzieć, że był to dla nas 
dobry rok. 
wynik finansowy VSD w 2021 roku pomimo wielu 
negatywnych czynników zewnętrznych jest po-
wyżej roku poprzedniego oraz w linii z założony-
mi planami. Negatywny wpływ na wynik miały 
czynniki takie, jak: kurs walutowy, duży wzrost 
kosztów komponentów, produkcji oraz trans-
portu. Dzięki intensywnym działaniom polegają-
cym głównie na redukcji kosztów oraz benefitom 
związanym z rosnącym rynkiem budowlanym, 
wynik 2021 r. uważam za udany, szczególnie je-
śli weźmiemy pod uwagę duże braki dostępno-
ści produktów w czwartym kwartale. Dodatko-
wo, nasza ugruntowana pozycja rynkowa oraz 
konsekwentna realizacja strategii pomogła nam 
w osiągnięciu dobrego wyniku, pomimo wspo-
mnianych trudności.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 
wprowadzanie realnych podwyżek cen urządzeń  
w naszej branży nie jest łatwym procesem. Podwyż-
ki cen katalogowych nie zawsze idą w parze z pod-
wyżką cen sprzedaży. Spowodowane jest to dużą 
konkurencją w kilku segmentach rynku, szczególnie 
ze strony azjatyckich producentów. Ze względu na 
dynamicznie rosnące ceny produkcji, byliśmy zmu-
szeni do bardziej restrykcyjnego wprowadzania pod-
wyżek i egzekwowania ich, również dla zamówień, 
które nie zostały zrealizowane przed wprowadze-
niem wyższych cen. Niestety, pomimo wprowadzo-
nych w 2021 podwyżek, nie zniwelowaliśmy w pełni 
negatywnych efektów, o których wcześniej wspo-
mniałem, takich jak kurs walutowy czy wzrost kosz-
tów produkcji. Z tego powodu, w roku 2022 zapla-
nowaliśmy kolejne podwyżki cen, gdzie pierwsza 
została właśnie wprowadzona w styczniu.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych? 

Rok 2021 był kolejnym wymagającym, ale i bar-
dzo ciekawym rokiem. Najważniejsze dla naszej fir-
my jest to, że mimo pandemii, rosnących kosztów  
produkcji i braków towarowych, udało nam się 
utrzymać płynne funkcjonowanie firmy oraz zreali-
zować wzrost w stosunku do poprzedniego roku.
w strukturach produktowych, wyraźnie widocz-
ny jest wzrost udziału sprzedaży pomp ciepła, 
szczególnie pomp powietrznych typu split i mo-
noblok. wpłynęło na to przede wszystkim coraz 
większe przekonanie klientów do tej technologii, 
dofinansowanie z programu Czyste Powietrze  
i ulgi termomodernizacyjnej oraz, co najważniej-
sze, szeroka gama produktów naszych marek 
VAILLANT i SAUNIER DUVAL, jakie oferujemy na-
szym partnerom i klientom w Polsce. 

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
Inflacja jest na rekordowym od 20 lat poziomie. 
Niestety, w najbliższych miesiącach spodzie-
wam się jeszcze bardziej niekorzystnych wskaź-
ników inflacji. 

w obecnej sytuacji będziemy mieć do czynienia 
z kolejnymi podwyżkami cen urządzeń, materia-
łów budowlanych i kosztów usług wykonawczych. 
Tak znaczący wzrost cen będzie miał wpływ na 
zmniejszenie siły nabywczej klienta końcowego, 
co w dalszej perspektywie może doprowadzić do 
spowolnienia rynku budowlanego. Niemniej jed-
nak, napawają optymizmem zapowiedzi ze strony 
NFOŚiGw o wdrożeniu kolejnego programu do-
finansowań pomp ciepła, tym razem dla nowe-
go budownictwa oraz pozytywne zmiany w pro-
gramie Czyste Powietrze, dotyczące znaczącego 
ograniczenia wsparcia dla kotłów węglowych.  
w obecnym otoczeniu makroekonomicznym 
mamy jeszcze kilka wątpliwości i znaków zapyta-
nia dotyczących naszej branży (jak np. system opu-
stów dla mikroinstalacji fotowoltaicznych), jednak-
że z dużym optymizmem spoglądam na rok 2022.

Łukasz Gwiazdowski
Prezes zarządu Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Vaillant SaunieR DuVal
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie? 
Ze względu na nadzwyczajne okoliczności, 
w jakich przyszło nam funkcjonować w ubie-
głym roku – ocena może być tylko i wyłącznie 
względna. Pandemia namieszała w kryteriach 
odniesienia (baza i otoczenie), zderegulowała 
rynek i cały czas mocno obciąża perspekty-
wę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rekordo-
wej sprzedaży, ale mniej z osiągniętego pozio-
mu rentowności operacyjnej. Główny wpływ 
na jej ujemną dynamikę miały zmieniająca się 
struktura towarowa sprzedaży (rentowny dla 
nas sektor commercial buildings traci od chwili 
wybuchu pandemii na rzecz mniej dochodowe-
go sektora mieszkaniowego) oraz konieczność 
„gonienia” cenami sprzedaży szybko rosną-
cych cen zakupu. Przy naszej dużej ekspozycji  

na kontrakty długoterminowe – z ustaloną ceną 
sprzedaży – utrzymanie rentowności jest bar-
dzo trudnym zadaniem.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie?
Podnosiliśmy ceny kilka razy, ale chroniliśmy też 
klientów kosztem naszej marży, umożliwiając im 
kontraktowanie zakupu towarów po cenie usta-
lonej przed podwyżkami. Mamy nadzieję na do-
cenienie tych gestów w przyszłej współpracy. 
Sumaryczne podwyżki rzędu kilkunastu procent 
były niezbędną – dla bezpieczeństwa biznesu – 
odpowiedzią na radykalny wzrost kosztów wy-
tworzenia. Nasze podwyżki ukryły się jednak  
w „cieniu” znacznie większych podwyżek cen 
podstawowych materiałów budowlanych i być 
może dzięki temu bieżące pertraktacje z klientami 
przebiegały we względnie spokojnej atmosferze.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
To był bardzo dobry rok dla naszej armatury 
grzejnikowej i mieszkaniowych węzłów ciepl-
nych. Po części to efekt bazy z 2019 roku, ale 
też ciągle mocno rozgrzanego rynku budownic-
twa mieszkaniowego. Maleje udział armatury  
regulacyjno-równoważącej dużych średnic, z po-
wodów, o jakich pisałem wyżej. Jednak informa-
cją roku jest dla nas fakt rozpoczęcia seryjnej 
produkcji w nowym zakładzie Oventrop w Pol-
sce, ulokowanym w Szydłowcu. wiążemy z nim 
duże nadzieje na dalszy i szybszy wzrost znacze-
nia marki Oventrop i coraz lepszą jej pozycję na 

rynku polskim. Nie bez znaczenia jest przy tym 
aspekt kosztowy, który będzie miał pozytywny 
wpływ na wzrost siły całego koncernu.
 
Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
wiele negatywnych czynników mocno obciąża 
nastroje w branży z początkiem roku, pozytyw-
nych chwilowo nie znajduję. wymienię kilka:
•	Deweloperzy	giełdowi	(ok.	40%	rynku)	meldują	
o pierwszym od 10 lat spadku liczby sprzedanych 
mieszkań w 4 kw. 2021 w relacji do 3 kw. (-14%). 
Pytanie, w jakim stopniu jest to reakcja popytu 
na rosnące ceny mieszkań, a w jakim na rosnące 
koszty finasowania zakupu (szybko drożeje kredyt 
hipoteczny)? Informacja źle wróży temu segmen-
towi na najbliższe kwartały. My – jako Oventrop  
– mamy nadzieję, że instalatorski potencjał wy-
konawczy przeniesie się do remontów. To rynek, 
na którym czujemy się znacznie lepiej .
•	Hurtownicy	i	pewnie	duży	procent	instalatorów	
„wjeżdżają” w nowy rok z magazynami nabity-
mi po dach (w reakcji na podwyżki producen-
tów). Czy na pewno wszyscy znajdą nabywców 
na magazynowany towar? Mam wrażenie, że za-
pasy znacznie przewyższają możliwości przero-
bowe rynku i o dynamice z roku 2021 możemy 
chyba jako dostawcy zapomnieć.
•	Inflacja	drenuje	kieszenie	inwestorów	i	wydat-
ki budowlane będą odkładane na lepsze czasy. 
Ceny gazu i energii wymykają się spod kontroli 
rządzących i mogą mieć dewastujący wpływ na 
koniunkturę budowlaną. I nie dotyczy to tylko 
wymiany „kopciuchów” i producentów kotłów, 
lecz wszystkich uczestników rynku. 
Czyli, krótko mówiąc – znów zaczynamy rok na 
wstrzymanym oddechu. 

Kazimierz Mróz 
Dyrektor generalny oventrop Sp. z o.o.

oVentRoP
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
wynik finansowy NIBE-BIAwAR osiągnięty w 2021 
roku oceniam bardzo pozytywnie, pomimo proble-
mów z dostępnością komponentów do produkcji, 
zwłaszcza elektroniki, ale również opóźnieniami 
i niepewnością dostaw towarów oraz rosnącymi 
kosztami materiałów i transportu. Ożywienie go-
spodarki w 2021 r. i duży popyt związany z rynkiem 
urządzeń grzewczych w Polsce i Europie, ale tak-
że wytężona praca wszystkich działów pozwoliła 
na pokonanie problemów i „odtrąbienie” kolejne-
go z rzędu sukcesu, którym niewątpliwie są wyso-
kie dwucyfrowe liczby odzwierciedlające wzrost 
sprzedaży krajowej i eksportowej. Spektakular-
ny wzrost ponad 90% został osiągnięty szczegól-
nie w segmencie pomp ciepła NIBE, który niewąt-
pliwie przyczyni się do zwiększenia udziału pomp 
ciepła NIBE w Polsce i utrzymanie jednej z wiodą-
cych pozycji na rynku. Jednocześnie dużym suk-
cesem okazała się sprzedaż kotłów peletowych  
i central wewnętrznych do powietrznych pomp 
ciepła również na rynkach eksportowych. 

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 
Rzeczywiście odkąd pracuję w NIBE-BIAwAR  
(a jest to już 15 rok :) ) nie pamiętam żebyśmy  
w ciągu roku podnosili kilkukrotnie ceny naszych 
urządzeń. A jednak w 2021 r. mieliśmy aż trzy zmia-
ny cen, które ponadto trzeba było natychmiasto-
wo wprowadzić w rynek, żeby uniknąć sprzeda-
ży poniżej kosztów produkcji czy założonej marży, 
która pozwoli na zachowanie rentowności firmy.  
w tym aspekcie cała branża zachowała się bardzo 
podobnie i odniosłam wrażenie, że spotkało się to 
ze zrozumieniem naszych partnerów i częściowo 
użytkowników końcowych. Oczywiście zdarzały 
się sytuacje, które wymagały szczegółowego wy-
tłumaczenia lub trzeba było zachować dużą ela-
styczność i umiejętność dostosowania cen za-
kontraktowanych już tematów inwestycyjnych, 
czy poszukania innych dostępnych cenowo roz-
wiązań zapewniających podobną funkcjonalność. 

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych? 

w 2021 r. jednym z ważniejszych czynników gwa-
rantujących sukces na pewno była szeroka ofer-
ta pozwalająca na szybkie dostosowanie ofero-
wanych rozwiązań, których dostępność w danym 
momencie była gwarantowana. Jednym z przy-
kładów może być brak dostaw pomp ciepła typu 
split o mocy do 12 kw w trzecim kwartale, któ-
re w tym okresie staraliśmy się zastąpić pompą 
typu monoblok o tej samej wydajności i to ten 
segment odnotował największe wzrosty wśród 
pomp powietrznych. w sytuacji gdy brakowało 
półprzewodników do jednostek wewnętrznych 
typu BA-SVM zastąpiliśmy je innymi jednostka-
mi z naszej oferty typu SHK, VVM i HBS. wyraźnie 
widać również, że zmiany w zachowaniach kon-
sumentów końcowych spowodowane pandemią 
wpłynęły pozytywnie na popyt na urządzenia de-
dykowane do budynków termomodernizowa-
nych, w których wymagana jest wyższa wydaj-
ność i wysoka temperatura na zasilaniu systemu 
grzewczego. w naszej strukturze asortymentowej 

niewątpliwie wpłynęło to na duży wzrost sprze-
daży wysokotemperaturowych pomp ciepła typu 
NIBE F2120 i kotłów peletowych.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
Duży popyt nie tylko w Polsce, ale i całej Euro-
pie i globalne ożywienie się gospodarki po po-
czątkowych „lockdownach” wywołanych pan-
demią, wpływa na stopniowo wydłużające się 
terminy dostaw i znaczne wzrosty cen ze stro-
ny coraz większej liczby naszych dostawców,  
a także braki komponentów. Do tej pory radzili-
śmy sobie z tym stosunkowo pomyślnie, co po-
zwoliło na dobry wzrost wolumenu sprzedaży  
w 2021 r., ale oceniamy, że wyzwania potrwa-
ją jeszcze jakiś czas. Dlatego nadal dostosowu-
jemy się do panującej sytuacji za pomocą róż-
nych działań i szybko podejmowanych decyzji 
w zakresie zmian w procesie produkcji. Chociaż  
w obecnym klimacie biznesowym trudno jest 
cokolwiek przewidywać, starania podjęte przez  
NIBE-BIAwAR i cały koncern NIBE oraz nowe inwe-
stycje realizowane od połowy 2021 r. w zakresie 
rozwoju produkcji i oferty, pozwalają na ostrożny 
optymizm. wyraźny wzrost poziomu inwestycji 
w produkcję półprzewodników, pozwala również 
sądzić, że problemy z tym związane już wkrót-
ce ustąpią i sytuacja zacznie się stabilizować.
Dzięki filozofii naszej firmy i bogatemu asortymen-
towi produktów mamy dobrą pozycję na rynku, 
który coraz bardziej odczuwa wpływ przejścia 
do bardziej zrównoważonego i zdigitalizowane-
go społeczeństwa. Mamy nadzieję, że podjęte 
inwestycje, kontrola kosztów i koncentracja na 
rozwoju produktów przyczynią się do dalszego 
umocnienia naszej pozycji.

Małgorzata Smuczyńska
Business unit Manager niBe, niBe-BiaWaR Sp. z o.o.

niBe-BiaWaR
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie? 
Tak, to prawda 2021 rok był mówiąc oględnie „nie-
szablonowy”. Zwłaszcza jeśli chodzi o całokształt 
tego co się działo na naszym polskim podwórku, 
jak i na arenie międzynarodowej. Jednakże gdy 
patrzymy na wynik finansowy w Grupie SBS –  
jesteśmy zadowoleni. we wrześniu osiągnęliśmy 
rekordowy obrót miesięczny – 100 milionów zło-
tych. Cały rok zamknęliśmy miliardem z lekką 
górką. Jako Grupa Hurtowni czujemy satysfakcję  
z tego osiągnięcia i wiemy, że stać nas na więcej  
w jubileuszowym 20. roku działalności.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 
Będąc przedstawicielem dystrybucji mogę jedynie 
powiedzieć, że jesteśmy jak rodzaj śluzy na wiel-
kiej rzece podwyżek, która ma stały i rwący nurt.  

Tego nurtu nie da się w żaden sposób zatrzymać,  
a przynajmniej nie na naszej wysokości. Pozosta-
je nam uczyć się nowych realiów, jakimi są nie tyl-
ko ciągłe podwyżki, a co za tym idzie modyfikacje 
w cennikach, ale – co znacznie bardziej uciążliwe 
– wydłużenie realizacji zamówień lub wręcz nie-
dostępności produktów. Coraz bardziej w bizne-
sie liczy się refleks i podejmowanie szybkich de-
cyzji. Co do wzrostów cen odpowiem prosto: jaki 
jest koń każdy widzi, robiąc codziennie zakupy.  
w naszej branży wygląda to analogicznie. Póki co 
większość z nas kwaśno uśmiecha się, płacąc przy 
kasie. Życzę nam wszystkim, abyśmy na tym po-
ziomie tragikomizmu poprzestali.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych? 
Trudno wybrać jedną wartość, która jest dla nas 
najważniejsza. Patrząc jednak na kontekst Pań-
stwa pytania, odpowiem: sprzedawać. To pod-
stawowe i najważniejsze zadanie zrealizowaliśmy 
na poziomie całkiem zadowalającym. Co do grup 
asortymentowych – nie było w zasadzie żadnej,  
w której odnotowalibyśmy spadki. Rynek jest moc-
no ożywiony i nienasycony.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
Chociaż widmo drożyzny nikogo z nas nie cieszy, 
pragnę przypomnieć Państwu, jak wiele proce-
sów związanych głównie z logistyką usprawniło się 
dzięki pandemii. Liczę, że to kolejne zawirowanie  
w historii ludzkości przyczyni się do kolejnych  

pozytywnych rezultatów. Jako wielki zwolennik nur-
tu zero waste mam nadzieję, że tym razem rozwinie 
się bardzo cenna i nie do końca doceniana gałąź, 
jaką jest serwis i rynek części zamiennych. Dzięki 
temu będziemy bardziej zmotywowani do napra-
wiania uszkodzonych sprzętów, a tym samym wy-
generujemy mniej śmieci. w kontekście utrudnień 
– ciekawi mnie także, jakie korzyści przyniesie nam 
nowy nieporządek podatkowy. Sądzę, że najbliż-
sze miesiące dadzą nam interesujące odpowiedzi.

Grzegorz Zuchmański 
Zastępca dyrektora SBS Sp. z o.o.

GRuPa SBS
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
Mamy za sobą „nieszablonowy rok”, rok pracy  
w rygorze sanitarnym, ale przede wszystkim 
pracy w rygorze ciągłej analizy potrzeb rynku, 
„walki” o surowce niezbędne do produkcji i to-
wary handlowe. Mimo tych trudności marka KI-
SAN nadal konsekwentnie umacnia swoja po-
zycję na polskim rynku.
Nie bez znaczenia jest fakt, że cała produkcja sys-
temów instalacji wodno-grzewczych zlokalizo-
wana jest w naszym zakładzie w Kańczudze, co 
pozwoliło nam na bieżąco podejmować decyzje 

i reagować na zmieniające się warunki rynkowe, 
a tym samym udało nam się zachować ciągłość 
produkcji i niczym niezakłócony łańcuch dostaw 
do naszych odbiorców.
Ten niełatwy rok pozwolił nam wygenerować 
przychód o niemal 30% wyższy niż w roku ubie-
głym. Co za tym idzie spodziewamy się też zado-
walających wyników finansowych.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 
Ostatni rok przyniósł nieprzewidywalne zmia-
ny cen materiałów, surowców i towarów, ale też 
problemy z ich dostępnością. 

Z perspektywy czasu można powiedzieć, że w fir- 
mie KISAN, mimo tych przeciwności poradzili-
śmy sobie nadzwyczaj dobrze. Nasze produkty 
do systemów instalacyjnych były dostępne „od 
ręki”, zadbaliśmy też o to, aby nasi odbiorcy nie 
odczuli braków towarów handlowych (uzupeł-
niających naszą ofertę handlową). Zarząd Spółki 
starał się unikać „nerwowych ruchów” w polity-
ce cenowej naszych produktów. wprowadziliśmy 
w ubiegłym roku dwie drobne regulacje cenowe, 
które nie przekroczyły jednocyfrowego procen-
tu zmiany cen katalogowych.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych? 
Jak uprzednio wspomniałam… niewątpliwie du-
żym sukcesem w poprzednim roku było realizo-
wanie bez opóźnień zamówień na nasze syste-
my KISAN i KISTAL. Prowadziliśmy szereg prac  
i badań, aby nasza produkcja systemów instala-
cji wodno-grzewczych jak najlepiej wpisała się 
w działania społecznej odpowiedzialności biz-
nesu za kluczowe elementy środowiska takie, 
jak ekologia czy energooszczędne budownic-
two. wpisujemy się w rosnące trendy wykorzy-
stywania energii prosumenckiej, dostosowali-
śmy nasze systemy do niskotemperaturowego 
ogrzewania, z wykorzystaniem pomp ciepła, 
wprowadziliśmy zaawansowany system stero-
wania instalacjami grzewczo-chłodzącymi, aby 
za pomocą aplikacji mobilnej efektywnie zarzą-
dzać tymi systemami. w celu ograniczenia ener-
gii koniecznej do pompowania mediów w ruro-
ciągach wprowadzamy zwiększony przepływ  
w kształtkach do systemów rurowych. wprowa-
dzamy do obrotu, od początku 2022 roku, złączki 
częściowo pozbawione powłoki galwanicznej, bę-
dącej najmniej ekologicznym etapem ich produk-
cji, a poprzez poddanie mosiądzu dodatkowym  

procesom technologicznym zwiększyliśmy od-
porność złącz na czynniki zewnętrzne. 
w firmie, z sukcesem przeprowadziliśmy szereg 
wewnętrznych inwestycji budowlanych, uspraw-
niających produkcję i logistykę. 
w samej strukturze sprzedaży naszych asorty-
mentów nie dostrzegam wprawdzie znaczących 
zmian, ale sam fakt dużych ilościowo wzrostów 
sprzedaży we wszystkich grupach naszych pro-
duktów jest spektakularny. 

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
wysoka inflacja i prognozy ekonomistów, że kolej-
ny rok nie przyniesie jej wyhamowania, nie mogą 
napawać nas optymizmem. Już przy pierwszych 
zamówieniach surowców w tym roku widzimy  
bardzo duży wzrost cen. Rzeczywiste skutki za-
powiadanych podwyżek cen energii i gazu zo-
baczymy już wszyscy w fakturach za styczeń.  
w takiej sytuacji producenci nadal będą zmusze-
ni podnosić ceny swoich produktów… i tutaj na-
leży postawić pytanie, czy przy tych rosnących 
cenach nadal będzie rósł popyt w branży nieru-
chomości? Drugie pytanie, czy kolejne podwyż-
ki stóp procentowych nie zahamują tego popy-
tu? Mając powyższe na uwadze, spodziewam 
się, że w sektorze naszej branży HVAC, mimo ro-
snących cen pierwsza połowa roku nie powinna 
przynieść jeszcze zmian.
Jest na rynku jeszcze szereg inwestycji w toku, 
które inwestorzy będą starali się jak najszybciej 
dokończyć i „spieniężyć”. Co do prognoz na dru-
gie półrocze jestem mniej optymistyczna, bo nic 
tak nie niszczy biznesu jak nieprzewidywalność 
i niestabilność cenowa, a niestety w takiej rze-
czywistości żyjemy i pracujemy.

Urszula Nykiel 
Prokurent, dyrektor operacyjny 

KiSan sp. z o.o.

KiSan
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
Rok 2021 był rokiem równie trudnym co poprzed-
ni, wciąż owiany niepewnością, zagrożeniami  
i ograniczeniami związanymi z pandemią. Na sku-
tek pandemii, rynek polski zaczął przechodzić 
ogromne zmiany, które negatywnie odbiły się na 
wielu sektorach gospodarki. Szczęśliwie, pomi-
mo tylu przeszkód, firmie wolf udało się utrzy-
mać pozytywne trendy wzrostu z poprzedniego 
roku. 2021 był rokiem rekordowo wysokiej sprze-
daży nie tylko dla nas, ale także dla firmy Centro-
tec, której jesteśmy częścią.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 
Załamanie łańcucha dostaw, które nastąpiło 

w marcu, dotknęło wiele firm na rynku, nastą-
pił ogólnoświatowy trend rosnących cen, który 
poczuli wszyscy, łącznie z naszymi dostawca-
mi. Bardziej niż podwyżki cen, problematyczne 
dla nas było zmniejszenie dostępności elemen-
tów elektronicznych, niezbędnych do produkcji 
naszych urządzeń – kotłów, pomp ciepła czy re-
gulatorów, co zaskutkowało ograniczonym za-
sobem towarów.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych? 
Jesteśmy dumni ze wzrostu sprzedaży, jaki od-
notowaliśmy w roku 2021 i umocnienia udziału 
firmy wOLF na polskim rynku. Najbardziej zna-
czący był dla nas wzrost sprzedaży urządzeń od-
nawialnych źródeł ciepła, tj. pomp ciepła, a tak-
że domowej wentylacji i kotłów wiszących, które 
stanowią główny asortyment naszej oferty sprze-
dażowej. w 2021 roku wprowadziliśmy restruktu-
ryzację w obszarze wentylacji oraz rozpoczęliśmy 
ekspansję rynkową w tym zakresie, co zaowoco-
wało podpisaniem ważnych kontraktów.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
O ile mamy pełną kontrolę nad jakością naszych 
produktów, o tyle nie mamy zupełnie wpływu na 
ceny nośników energii. Naszą ofertą produkto-
wą staramy się pomagać oszczędzać, zmniejszać 
użycie energii i tworzyć ciepło w sposób efek-
tywny. Podwyżki cen mogą nie mieć znaczące-
go wpływu na branżę, ze względu na zachodzącą 
transformację energetyczną i cele, jakie zostały 
postawione przed Polską w Europejskim progra-
mie Zielony Ład.

Grzegorz Taisner
Dyrektor zarządzający WolF technika Grzewcza sp. z o.o.

WolF
Bezpieczne dostawy wody  
dla mieszkańców szczecina  
(woj. zachodniopomorskie)

Niskooprocentowana pożyczka w wys. 17,6 mln 
zł z programu priorytetowego NFOŚiGw „Adapta-
cja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków 
zagrożeń środowiska” pozwoli zrealizować pro-
jekt Zakładu wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Szczecinie – dotyczący przebudowy sieci do-
starczającej wodę pitną dla miasta.
Przedsięwzięcie pn. Adaptacja do zmian klima-
tu miasta Szczecina – etap II w całości będzie 
kosztowało 21,7 mln zł. Jego przeprowadzenie 
jest niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom 
stabilne i bezpieczne dostawy wody – nieza-
leżnie od warunków pogodowych czy klima-
tycznych.
Przewidziano realizację dwóch części inwesty-
cji. Podjęta zostanie modernizacja magistrali  
„Miedwianka” transportującej wodę z jeziora 
Miedwie (które stanowi główne źródło zaopa-
trzenia w wodę pitną dla Szczecina). w ramach 
prac zostanie rozbudowana również sieć wodo-
ciągowa o średnicy 1000 mm. Będzie to jedno-
cześnie krok ku zakończeniu całej przebudowy 
sieci – znacząca część inwestycji została zreali-
zowana na etapach I-III). Unowocześnienie ma-
gistrali wodociągowej „Miedwianka” zapewni 
mieszkańcom aglomeracji prawo i lewobrzeż-
nego Szczecina bezpieczeństwo dostaw wody 
z ZPw „Miedwie” (dostarczającego im ok. 70% 
wody pitnej).
Równolegle nastąpi przebudowa sieci wodocią-
gowej przy ul. Przelotowej – zadanie będzie re-
alizowane z uwagi na zły stan techniczny istnie-
jącej infrastruktury i konieczność zapewnienia 
stabilnego przesyłu wody.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/nfosigw/bezpieczne-dostawy-wody-dla-mieszkancow-szczecina-woj-zachodniopomorskie


2101/2022 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
wyniki osiągane przez branżę instalacyjno-grzew-
czą w 2021 roku były na ogół bardzo pozytyw-
ne, pomimo problemów z dostawą surowców  
i podzespołów do produkcji urządzeń grzewczych 
i elementów instalacji, szczególnie w drugiej po-
łowie roku. Ogólnie rynek instalacyjno-grzewczy 
2021 roku był rynkiem niewykorzystanych szans, 
gdzie popyt przerastał podaż. Dynamika wzrostu 
sprzedaży mierząc rok do roku i w odniesieniu do 
zakładanych planów sprzedaży w obrocie, była 
bardzo wysoka, jednak do wzrastającego ryn-
ku pod względem liczby należy wziąć pod uwa-
gę wzrost cen sprzedawanych urządzeń, co ma 
duży udział we wzroście obrotów firm.
Generalnie koniunktura na rynkach europejskich 
i światowych sprzyja statystycznemu wzrostowi 
gospodarczemu w Polsce, choć zagrożeniem jest 
wzrastająca inflacja i spadek wartości złotego do 

innych walut, przez co realny wzrost gospodarczy 
wydaje się być niższy od podawanego w oficjal-
nych statystykach. Do tego wszystkiego należy 
dodać duże wzrosty cen praktycznie wszystkich 
nośników energii, tj. paliw i energii elektrycznej, 
które będą miały wpływ na decyzje co do zaku-
pów, tym bardziej, że obok wzrostu cen gazu, co 
jest ostatnio na każdym kroku szczególnie pod-
kreślane, znaczne wzrosty cen dotyczą także 
energii elektrycznej, węgla oraz biomasy, co ra-
czej jest w mediach bardzo słabo sygnalizowane.
Do tego dochodzą coraz większe problemy z do-
stępnością wykonawczej siły fachowej, czyli brak 
wystarczającej liczby instalatorów, szczególnie kom-
pletnych w zakresie montażu nowoczesnych tech-
nologii grzewczych. w drugiej połowie roku pojawi-
ły się także problemy spedycyjne. wzrost wymiany 
towarowej spowodował większe zainteresowanie 
usługami transportowymi, co przełożyło się bezpo-
średnio na powstanie trzeciego wąskiego gardła dla 
realizacji planów w branży instalacyjno-grzewczej.
Obserwując rozwój sytuacji rynkowej w bran-
ży instalacyjno-grzewczej w 2021 roku, można 
stwierdzić, że po pierwszych oznakach paniki na  

początku pandemii w 2020 roku, nastąpiło znacz-
ne przyspieszenie rozwoju rynku i pierwotne oba-
wy co do załamania rynku nie sprawdziły się. 
SPIUG analizuje na bieżąco dane GUS o liczbie 
nowych pozwoleń na budowę z podziałem na ro-
dzaje budownictwa, o liczbie upadłości przedsię-
biorstw budowlanych i instalacyjnych. Już obec-
nie, pomimo wysokich wzrostów w każdej z tych 
kategorii, projektanci instalacyjni zaczynają zgła-
szać problem z pozyskiwaniem nowych tematów, 
co jest spowodowane dominacją rynku wymian 
i modernizacji nad nowymi projektami. 

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 

2022 rok powinien przynieść pewne uspokojenie 
rynku, natomiast obawy można mieć co do wyni-
ków 2023 roku. wiąże się to z sytuacją geopolitycz-
ną, która może mieć wpływ na dostępność i ceny 
surowców, z drugiej zaś strony wzrosty cen urzą-
dzeń, komponentów instalacyjnych czy mieszkań 
mogą osiągnąć poziom, na który realnie wielu 
potencjalnych inwestorów może być już nie stać. 
wtedy może nastąpić nagłe schłodzenie rynku.
Także niewiadomą jest wpływ regulacji unijnych 
w ramach pakietu Fit for 55 na rynek instalacyj-
no-grzewczy. wiele firm dużo sobie obiecuje po 
wdrożeniu programów przewidzianych w ra-
mach Zielonego Ładu, jednak ważny będzie tutaj 
sposób finansowania inwestycji. Można założyć,  
że drastyczne podwyżki cen nośników energii 
spowodują z jednej strony wzrost zainteresowa-
nia technologiami podwyższającymi efektyw-
ność energetyczną funkcjonowania na co dzień  
i ograniczenie zapotrzebowania na nośniki energii,  
a z drugiej urządzeniami wykorzystującymi  
w maksymalny sposób lokalne, darmowe źródła 
ciepła. Po obecnym szoku, związanym ze wzro-
stem cen energii elektrycznej, gazu, węgla i jego po-
chodnych oraz biomasy, rynek w ciągu 2022 roku 
powinien się ustabilizować, tym bardziej że ceny 
nośników energii, szczególnie gazu, po drastycz-
nych wzrostach mogą znowu spaść, a urządzenia 
gazowe na razie pozostają najbardziej dostępną 
formą skutecznej walki ze smogiem, chociaż pe-
wien niepokój budzi osłabienie dynamiki rozwo-
ju nowych przyłączy gazowych. Z drugiej jednak 
strony, pewien renesans przeżywają instalacje 
kolektorów słonecznych jako wspomaganie dar-
mowym ciepłem instalacji grzewczych zasilanych 
innymi źródłami. Można także być pewnym dal-
szego wzrostu zainteresowania technologią pomp 
ciepła za sprawą mocnej promocji tej technolo-
gii także poprzez wprowadzenie w życie w 2022 
roku programu wsparcia NFOŚiGw Moje Ciepło.

Janusz Starościk
Prezes zarządu SPiuG, członek Pool of experts Switzerland Global enterprise

SPiuG
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
Jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed 
którym stanęła firma Viessmann w 2021 roku 
była troska o jej najcenniejszy „skarb”, czyli Ze-
spół. Fakt, że udało nam się skutecznie zadbać 
o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną Pracow-
ników uważam za największy sukces minionych 
12 miesięcy. Niemniej istotne było utrzymanie sil-
nych i partnerskich relacji ze współpracującymi 
z nami firmami – zwłaszcza w czasie ogromnej 
niepewności i utrudnień wynikających z trwają-
cej pandemii. Połączenie obu tych osiągnięć za-
owocowało uzyskaniem historycznie najlepsze-
go wyniku sprzedażowego Viessmann w Polsce
 
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 

Nie da się ukryć, że miniony rok i utrudnienia zwią-
zane z pandemią bardzo mocno oddziaływają 
na wszystkie branże. Zerwane łańcuchy dostaw 
i ograniczenie dostępności surowców oraz półfa-
brykatów skutkują wzrostem cen produkcji. Kon-
cern Viessmann wykorzystując swój globalny za-
sięg i idącą za tym siłę przetargową, zareagował 
bardzo szybko, dywersyfikując źródła dostaw, co 
pozwoliło na ograniczenie tempa wzrostu kosz-
tów produkcji. w polskich warunkach dodatko-
wym utrudnieniem jest ryzyko kursowe, któremu 
także staraliśmy się z odpowiednim wyprzedze-
niem przeciwdziałać. Nie uchroniło nas to w peł-
ni przed koniecznością podniesienia cen naszych 
produktów, ale sprawiło, że były one najmniej-
sze, jak to tylko możliwe. Jednak znacznie bar-
dziej niepokoją nas podwyżki w cenach energii 
elektrycznej i gazu, które mogą opóźnić decyzje 
użytkowników o modernizacji systemów ogrze-
wania i wymianie „kopciuchów”. Co z kolei nie-

korzystnie wpłynie na jakość powietrza, którym 
codziennie oddychamy. Aby zatem, mimo trudne-
go otoczenia, nadal zachęcać klientów do troski 
o swoje własne zdrowie, staramy się rekomen-
dować rozwiązania oparte na połączeniu pomp 
ciepła oraz fotowoltaiki. Montaż takich rozwiązań 
jest bowiem w dwójnasób korzystny dla użytkow-
nika: z jednej strony wskazuje na troskę o środo-
wisko, z drugiej praktycznie uniezależnia od wa-
hań cen gazu czy energii elektrycznej.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC?
Odpowiedz na to pytanie bardzo silnie wiąże się 
z problemami, o których wspominałem już wcze-
śniej, a więc rosnącymi w bardzo szybkim tem-
pie cenami surowców i niepewnością. Czynniki 
dodatkowe, takie jak inflacja czy wahania kurso-
we dodatkowo potęgują te tendencje i wpływają 
na decyzje zakupowe klientów. Myślę, że to wła-
śnie te czynniki będą dominującymi wyznaczni-
kami kierunków rozwoju branży w nadchodzącym 
roku. Klienci będą szukali najbardziej ekonomicz-
nych i elastycznych rozwiązań oraz możliwości 
uniezależnienia się od dostawców energii elek-
trycznej czy gazu. Dysponujemy rozwiązaniami, 
dzięki którym można przeciwdziałać skutkom 
tych zmian i minimalizować efekty wzrostu cen 
nośników energii. wspomniane połączenie pom-
py ciepła oraz fotowoltaiki jest w moim odczuciu 
tylko początkiem i wyznacznikiem trendu. Moim 
zdaniem warto skupić się na rozwiązaniach hy-
brydowych, by umożliwić klientowi używanie no-
śnika, który jest aktualnie najbardziej opłacalny. 
Jest to także szansa, by wybiec znacznie dalej  
w przyszłość. Być może należy postawić na dy-
namiczniejszy rozwój ogniw paliwowych?

Sebastian 
walerysiak 

Prezes Viessmann Sp. z o.o.

VieSSMann
Pierwsze Banki sPółdzielcze  
sGB z doPłatami do kredytów  
z programu czyste powietrze

Od 19 stycznia 2022 r. w wybranych Bankach 
Spółdzielczych zrzeszenia SGB można ubiegać 
się o ekologiczne kredyty antysmogowe z do-
tacją z rządowego programu Czyste Powietrze.
Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 
37 tys. zł. Dzięki „ścieżce bankowej” klienci dopeł-
nią wszystkich formalności w jednej placówce.  
w najbliższych tygodniach kolejne Banki Spółdziel-
cze SGB udostępnią program dla swoich klientów.
– W trosce nie tylko o naszą przyszłość, ale przede 
wszystkim o przyszłość następnych pokoleń myśli-
my długofalowo. Zwracamy większą uwagę na to, 
jak tworzymy lokalne społeczności, jak możemy je 
wspierać. Beneficjentami programu Czyste Powietrze 
będą w większości klienci z mniejszych miejscowości, 
dlatego jako banki, które są blisko swoich klientów 
pomagamy im tworzyć Zielone Sąsiedztwa – mówi 
Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA.
Banki Spółdzielcze SGB wychodzą klientom na-
przeciw i umożliwiają złożenie wniosku o kredyt 
z dotacją i gwarancją BGK u jednego doradcy. 
Prześle on dokumenty do właściwego terytorial-
nie wojewódzkiego funduszu ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
w drugiej połowie 2020 roku mocno przygoto-
wywaliśmy się do obserwowanego już wcześniej 
zwiększonego zapotrzebowania na pompy cie-
pła. Zatem pierwsza połowa 2021 r. była dla Stie-
bel Eltron wyjątkowa dobra, gdyż produkcja szła 
pełną parą, a dostępność naszych urządzeń była 
niemal idealna. Sytuacja związana z dostępnością 
skokowo pogorszyła się wraz z rozpoczęciem se-
zonu w branży HVAC. Na przełomie września/paź-
dziernika zostaliśmy bardzo mocno zaskoczeni 
gwałtownym wzrostem liczby zamówień. Ich licz-
ba przerosła nasze najśmielsze prognozy. Drugim 
aspektem, który bardzo mocno odcisnął się na 
dostępności urządzeń była zmienna dostępno-
ści do surowców i komponentów potrzebnych do 
produkcji. w zasadzie w całym roku brakowało 
stali. Jej ceny wzrosły bardzo mocno. Natomiast 
w III i IV kwartale rozpoczęły się problemy z do-
stępnością do półprzewodników. Spowodowa-
ło to spowolnienie produkcji i wydłużenie termi-
nów realizacji zamówień. Jednak całościowo rok 

2021 był bardzo dobry. Odnotowaliśmy ogrom-
ny wzrost sprzedaży, który wpłynął bardzo po-
zytywnie na nasze wyniki finansowe.
 
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie.
Pompy ciepła są mocno zaawansowanymi tech-
nologicznie urządzeniami. Podobnie rekuperato-
ry, czy ogrzewacze przepływowe. Do ich produk-
cji wykorzystywana jest zarówno stal, tworzywa 
sztuczne, elektronika, miedź, jak też gotowe ele-
menty, takie jak np. sprężarki, czy zawory rozprężne. 
w 2021 ceny komponentów, w szczególności elek-
troniki wzrosły radykalnie, nawet kilkaset procent. 
Podobnie ceny stali poszybowały mocno w górę. 
Spowodowało to, że tradycyjna zmiana cen, któ-
rą rokrocznie przeprowadzaliśmy na wiosnę, oka-
zała się niewystarczająca. w 2021 r. przeprowadzi-
liśmy zatem dwie zmiany cen, pierwszą na wiosnę 
– około 5%, drugą w listopadzie – średnio 7%. Na-
leży jednak podkreślić, że rzeczywistość jest bardzo 
zmienna i nie sposób dzisiaj przewidzieć, czy po-
szczególne komponenty wymagane do produkcji 
będą dostępne, a jeśli tak, to jaka będzie ich cena.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
Na sukces Stiebel Eltron w 2021 roku złożył się 
szereg działań. Zaczęliśmy od przygotowania 
rynku, czyli naszych dystrybutorów, instalato-
rów, projektantów, serwisantów oraz wszystkich 
innych decydentów do nadchodzących zmian i 
wzmocnienia trendu coraz ważniejszej pozycji 
OZE, czyli do gwałtownego wzrostu rynku pomp 
ciepła. Byliśmy przygotowani do tradycyjnych 
działań off-linowych, jak i bardzo potrzebnych  
w dzisiejszych czasach on-linowych. Nasze po-
czynania podjęliśmy znacznie wcześniej, bo już 
w roku 2018. w kolejnych latach konsekwentnie 
realizowaliśmy strategię budowania świadomo-
ści pomp ciepła. Należy podkreślić, że bardzo do-
bre przygotowanie do wejścia w 2021 rok z dobrą 
dostępnością do urządzeń również było klu-
czowe dla wyników tego roku. w asortymencie  

Stiebel Eltron wszystkie grupy asortymento-
we odnotowały wzrosty sprzedaży. Oczywiście 
największy wzrost zanotowaliśmy w pompach 
ciepła oraz osprzęcie wykorzystywanym do ich 
montażu i funkcjonowania. warto jednak zwró-
cić uwagę, że również wszystkie rodzaje ogrze-
waczy zarówno pojemnościowych, jak i prze-
pływowych miały kilkudziesięcioprocentowe 
wzrosty. Co może być pewnym zaskoczeniem, 
asortyment taki, jak piece akumulacyjne, które 
wydawałyby się produktem powoli schodzącym, 
również notowały wzrosty. Jest to spowodowa-
ne zapewne coraz większą liczbą zamontowa-
nych instalacji PV. 
 
Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
Rok 2022 będzie na pewno obfitował w wiele 
niespodzianek. Zmiany cen produktów są nie-
uniknione i nikt z osób, czy firm działających na 
rynku HVAC nie jest już jakkolwiek zdziwiony po-
jawiającymi się podwyżkami. Jedna rzecz, któ-
ra jest pewna, to ciągłość zmian. Niestety ciągłe 
wzrosty cen mogą doprowadzić do wyhamo-
wania nowo rozpoczynanych inwestycji. Inwe-
storzy w dzisiejszych czasach stoją przed bar-
dzo trudnymi wyborami, czy stać ich będzie na 
prowadzenie i dokończenie rozpoczętych prac. 
Z drugiej strony wzrost świadomości potrzeby 
zmiany źródeł ciepła na OZE będzie postępował 
i wydaje się nie do zatrzymania. Podobnie rosną-
ce ceny gazu, będą powodować, że klienci osta-
teczni będą coraz mocniej kierować się w stronę 
pomp ciepła. wielkość rynku zostanie jednak wy-
znaczona najprawdopodobniej nie przez możli-
wości zakupowe, ale przez możliwości produk-
cyjne i montażowe.

Rafał Krasowski 
Dyrektor sprzedaży dystrybucyjnej Stiebel eltron Polska Sp. z o.o.

StieBel eltRon
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
Moim zdaniem rok 2021 bez wątpienia był ro-
kiem dobrym dla całej branży HVAC. Dla nas 
był to rok rekordowy pod względem przycho-
dów zrealizowanych przez markę Beretta, jak  
i markę Riello na terenie Polski. Świetny zespół 
oraz dobre planowanie pozwoliły nam na do-
starczanie większości zamówionych produk-
tów w wyznaczonym czasie do naszych Partne-
rów handlowych pomimo, iż zaczęły pojawiać 
się problemy z dostępnością komponentów 
oraz niespodziewanie rwały się łańcuchy do-
staw. wielkim atutem naszej działalności jest to,  
iż posiadamy fabrykę w Toruniu, co w tej bardzo 
zmiennej i nieprzewidywalnej sytuacji stawiało 
nas na wygranej pozycji względem naszej kon-
kurencji. Mogliśmy zapewnić pokrycie popytu, 
jakie zgłaszał rynek. 

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 
Tak, rok 2021 to rok drastycznych zmian cen su-
rowców i komponentów w wielu branżach, cza-
sem nawet kilkukrotnych zmian w roku, czego 
doświadczyliśmy sami. Niestety największe ob-
ciążenie podwyżek cen surowców, a w efekcie go-
towych produktów dotknęło użytkownika końco-
wego. My na szczęście nie musieliśmy podnosić 
cen aż tak wysoko, ponieważ jako część Grupy 
Carrier jednego z większych odbiorców dla wie-
lu dostawców surowców i komponentów mieli-
śmy możliwości oraz przestrzeń do tego, by pod-
wyżki produktów przeprowadzić w kilku etapach  
w ciągu roku, łącznie nie przekraczając 10%.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych? 
Niewątpliwie istotnym elementem w całej Grupie 

Carrier i również w naszej spółce w roku 2021 była 
i wciąż jest transformacja cyfrowa, wprowadza-
nie nowych mobilnych rozwiązań zarówno jako 
akcesoria do produktów oraz elektroniczna ko-
munikacja z klientem. Jest to wynik obserwacji 
i wniosków wyciągniętych z lekcji, którą przeży-
liśmy – pandemii – oraz wizji Grupy dotyczącej 
jej dalszego rozwoju tak, aby pozostawać na po-
zycji lidera w danej branży. Jeżeli chodzi o zmia-
ny w strukturze grup asortymentowych są one 
oczywiście widoczne i skłaniają się ku postawom 
proekologicznym społeczeństwa wspieranym po-
przez różne programy i dotacje unijne, czy rządo-
we. Dzięki temu zjawisku odnotowaliśmy w mar-
ce Beretta wzrost sprzedaży pomp ciepła, które 
z sukcesem wprowadziliśmy niedawno do ofer-
ty oraz w marce Riello jeszcze większą popular-
nością cieszyły się palniki spełniające najwyższe 
normy emisji NOx.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
Obecny czas to czas wielu niepewności i zaska-
kujących zmian – inflacja, wzrost cen surowców  
i nośników energii, problemy z realizacją przyłączy 
gazowych, problemy z dostępnością towarów, nie-
kompletne łańcuchy dostaw, utrudnienia w otrzy-
maniu kredytu hipotecznego. Sądzę, iż to wszyst-
ko będzie miało niebagatelny wpływ zarówno na 
popyt, jak i sprzedaż produktów w naszej branży, 
co w perspektywie kilku najbliższych lat może spo-
wodować wyhamowanie tych jakże pnących się 
obecnie do góry wskaźników. Korzystając z okazji, 
pragnę życzyć wszystkim w branży poza tak oczy-
wistym zdrowiem również tego, aby ten i nadcho-
dzące lata były równie owocne jak miniony rok.

Paweł Ott
 Country Sales Director RuG Riello urządzenia Grzewcze S.a. (Carrier Global Corp.)

BeRetta & Riello
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
Rok 2021 był z naszej perspektywy na pewno 
sporym wyzwaniem. Ale mimo galopujących cen 
oraz przejściowych trudności z dostępnością su-
rowców, nasz wynik sprzedaży – wyłączając efek-
ty podwyżek – osiągnął najwyższy poziom w po-
równaniu do ostatnich lat.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 
Koszt naszego wiodącego produktu, czyli grzej-
nika panelowego, w znacznej mierze zależy 
od ceny blachy zimnowalcowanej, której ceny  

w roku 2021 wręcz „eksplodowały”. w szczycie 
notowań cena tego surowca była wyższa o po-
nad 130% w stosunku do średniej ceny z roku 
2020. Musiało się to niestety bezwzględnie od-
bić na końcowej cenie produktu. Cztery pod-
wyżki wdrożone w roku 2021 podniosły ceny o 
ponad 55%. Ale to tylko część wyzwań. w ciągu 
roku doświadczaliśmy wąskich gardeł z dostęp-
nością blachy, ale działania zaradcze przepro-
wadzone przez nasz dział zakupów pozwoli-
ły ostatecznie na utrzymanie ciągłości dostaw 
oraz przyzwoity poziom zaopatrzenia rynku. 
Były momenty – szczególnie w 2 i 3 kwartale – 
kiedy rynek wydawał się nienasycony, ale osta-
tecznie otrzymaliśmy od naszych partnerów biz-
nesowych informację zwrotną, że poradziliśmy 
sobie lepiej od innych. 

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych? 

Rok 2021 nie przyniósł tu rewolucyjnych zmian.  
Z biznesowego punktu widzenia istotnym sukce-
sem był niewątpliwie wysoki poziom sprzedaży 
grzejników. Ale także dalszy stabilny rozwój seg-
mentu systemów rurowych i ogrzewania płasz-
czyznowego.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC? 
Dotychczas kluczowym dla nas rynkiem był ry-
nek nowego budownictwa mieszkaniowego.  

Prognozy pokazują, że do III kwartału/IV kwar-
tału 2022 powinna panować jeszcze względ-
na stabilność, ale na pewno rosnące stopy pro-
centowe zaczną przekładać się na atrakcyjność 
mieszkań jako bezpiecznej przystani inwesty-
cyjnej. Będzie to raczej pewien stopniowy pro-
ces, ponieważ cały czas pozostaną jednak klien-
ci z rzeczywistymi potrzebami mieszkaniowymi. 
Sporo będzie zależeć od wzrostu lub stabilizacji 
cen mieszkań. Być może równolegle ożywi się 
rynek budownictwa jednorodzinnego i w więk-
szym stopniu ruszą remonty. Ale w dzisiejszych 
czasach wiarygodne prognozowanie nawet krót-
koterminowe staje się coraz trudniejsze.

Andrzej Iżycki
Dyrektor sprzedaży Purmo Group Poland Sp. z o.o.

PuRMo
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Mijający rok był na pewno „nieszablonowy” 
dla wielu firm, z jednej strony trudności z do-
stępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt 
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej 
perspektywy oceniają Państwo wynik finan-
sowy w roku 2021 w swojej firmie?
Niepewna sytuacja gospodarcza na świecie spo-
wodowana pandemią sprawiła, że ostatnie dwa 
lata były bardzo trudne dla wielu branż. Jednak-
że dla branży HVAC to kolejny bardzo dobry rok. 
Spowodowane jest to utrzymującym się wyso-
kim popytem na rynku mieszkaniowym. Co wię-
cej, rośnie również liczba wymienianych kotłów 
węglowych, które nie spełniają obowiązujących 
norm na nowoczesne źródła ciepła. Jednocze-
śnie zwiększone zapotrzebowanie na urządze-
nia grzewcze spowodowało przejściowe braki 
w dostępności wielu podzespołów do produkcji.
Oczywiście, aby zachować płynność w dostawach 
produktów na rynek, planowaliśmy dostawy z fa-
bryk z dużym wyprzedzeniem, ale i tak nie uchroni-
ło nas to przed brakami w dostępności niektórych 
produktów, szczególnie pod koniec ubiegłego roku. 

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materia-
łów, komponentów i w konsekwencji urządzeń 
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie 

Państwo z tym problemem i jak bardzo wzro-
sły ceny w Państwa firmie? 
To prawda, rosnące ceny surowców oraz koszty ma-
gazynowo-logistyczne wpłynęły również na koszty 
produkcji naszych urządzeń. wzrost cen był jednak 
niższy niż ubiegłoroczna inflacja. Niestety nic nie wska-
zuje na to, aby w tym roku ceny surowców spadły, to 
oczywiście wpłynie na dalszy wzrost cen produktów 
w branży HVAC. Jak bardzo, tego jeszcze nie wiemy. 

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swo-
jej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły  
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych? 
Za nasz największy sukces uważamy wzrost sprze-
daży pomp ciepła. warto jednak zaznaczyć, że więk-
sza sprzedaż tych produktów powoduje znaczne 
zwiększenie zapotrzebowania na specjalistyczne 
szkolenia techniczne. Mając to na uwadze otworzy-
liśmy na terenie kraju dwa zmodernizowane, kom-
pleksowo wyposażone centra szkoleniowe Buderus  
 Poznaniu i Czeladzi. Szkolimy w nich naszych part-
nerów nie tylko w zakresie instalacji, serwisowania, 
czy naprawy samych produktów, ale przede wszyst-
kim z funkcjonowania całych systemów grzew-
czych opartych o pompy ciepła. Co więcej, uru-
chomiliśmy również mobilne centrum szkoleniowe 
pomp marki Bosch w samochodzie pokazowym,  

dzięki temu możemy szkolić partnerów w całym kraju.
Co do zmian w strukturze sprzedaży to odno-
towaliśmy znaczący wzrost zainteresowania  
i sprzedaży wszystkich produktów elektrycznych. 
Związane było to w dużej mierze z bardzo dyna-
micznym wzrostem rynku fotowoltaiki, który na-
pędza wzrost sprzedaży elektrycznych urządzeń 
grzewczych, szczególnie pomp ciepła. 
Co ważne, dalej rozwijała się również sprzedaż ko-
tłów gazowych, ponieważ nie w każdym budynku 
i nie w każdych warunkach pompa ciepła może 
być efektywnym i wystarczającym źródłem cie-
pła. Dotyczy to szczególnie modernizacji ogrze-
wania w obiektach starszych, o niskiej izolacji ter-
micznej, w których nowoczesny kocioł gazowy 
jest dalej najbardziej efektywnym rozwiązaniem. 

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim po-
ziomie, czekają nas też spore zmiany w związ-
ku ze zmianami cen nośników energii. Czego 
możemy spodziewać się w 2022 roku w sekto-
rze branży HVAC?

Rosnące obecnie ceny energii być może przejścio-
wo zmniejszą zainteresowanie wymianą kotłów 
węglowych na gazowe albo na pompy ciepła. Jed-
nak z drugiej strony, tym bardziej starsze urządze-
nia grzewcze powinny być wymienione na bardziej 
efektywne systemy grzewcze. Dodatkowo starsze 
niż 10 lat kotły węglowe, zgodnie z obecnymi prze-
pisami, nie mogą być już eksploatowane, dlatego 
przewidujemy, że będą sukcesywnie wymieniane.
Rosnące koszty usług, w tym koszt wymiany czy 
montażu urządzeń będą skłaniały inwestorów do 
przyspieszenia decyzji o modernizacji systemów 
grzewczych. To powinno być dodatkowym czynni-
kiem dalszego wzrostu rynku, mimo wzrostu cen.
Zapowiedziane zmiany w rozliczaniu energii produko-
wanej przez instalacje fotowoltaiczne mogą również 
przejściowo zmniejszyć zainteresowanie montażem 
tego typu instalacji, a w związku z tym np. monta-
żem pomp ciepła. Jednak rozwój odnawialnych źró-
deł energii w dłuższej perspektywie się nie zmieni, 
bo jest to podstawa polityki klimatycznej Unii Euro-
pejskiej, więc ten segment będzie dalej się rozwijał.

Krzysztof Ciemięga 
Dyrektor generalny Bosch termotechnika
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