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WSTĘP 

Przedmiotem raportu jest analiza wybranych branż gospodarki, zidentyfikowanie pomorskich przedsiębiorstw 

należących do tych branż oraz wyznaczenie potencjalnych zagranicznych rynków zbytu.  

W raporcie zawarta jest analiza i ocena działalności eksportowej wybranych branż i produktów, które oferują, w tym: 

charakterystyka podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże, 

 charakterystyka działalności eksportowej podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże,  

 identyfikacja produktów o największym potencjale eksportowym w poszczególnych branżach, 

 określenie silnych i słabych stron pomorskich branż, 

 identyfikacja trudności i barier w rozwoju wybranych, pomorskich branż, 

 opracowanie prognoz i możliwych perspektyw rozwoju branży, 

 określenie kierunków eksportowych charakteryzujących się największym potencjałem, 

 charakterystyka wybranych branż w województwie pomorskim na tle tożsamych branż w Polsce, 

 identyfikacja czynników makroekonomicznych i trendów gospodarczych oddziałujących na wybrane branże  

i ich produkty, 

 identyfikacja organizacji branżowych (zrzeszeń regionalnych, krajowych, magazynów, stron internetowych 

branż). 

W badaniach zastosowano triangulację metodologiczną. Podejście takie 

umożliwiło uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, pozwoliło też 

wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich 

słabości. Uzyskany w ten sposób materiał z jednej strony pozwolił na statystyczną 

analizę danych, z drugiej zaś umożliwił zebranie pogłębionych informacji o 

charakterze wyjaśniającym. W ramach niniejszego opracowania wykorzystano 

techniki: desk research, CATI oraz ITI.  

 

Desk research to technika badawcza opierająca się na analizie danych zastanych. Analiza źródeł wtórnych to metoda 

badań służąca zebraniu i analizie danych dotyczących wybranego problemu bez konieczności podejmowania pracy  

w terenie. Cechy charakterystyczne metody desk research to fakt, iż badanie opiera się na analizie materiałów 

zastanych. Zgodnie z SIWZ dane wtórne wykorzystane przy analizie stanowiły: 

 statystyki publiczne i opracowania rządowe, samorządowe, branżowe, instytucji gospodarczych, instytucji 

statystycznych, organizacji, zrzeszeń, 

 prace naukowe – publikacje naukowe, raporty badawcze instytucji naukowych, 

 publikacje w massmediach, w tym prasa, czasopisma fachowe, 

 katalogi, prospekty, 

 raporty i opracowania komercyjnych agencji badań marketingowych, 

 bazy danych. 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku za 

pomocą telefonicznego wywiadu przeprowadzonego przez ankietera z respondentem. W trakcie wywiadu ankieter 

odczytuje respondentowi pytania wyświetlane na ekranie monitora komputerowego i rejestruje usłyszane 

odpowiedzi. Technika CATI pozwala na szybkie zbieranie danych na rozproszonej zbiorowości, jak ma to miejsce  

w przypadku przedmiotowego projektu. CATI daje możliwość analizy materiału empirycznego zaraz po zakończeniu 

badania, co pozwala na szybkie raportowanie do klienta. W ramach przedmiotowego projektu przygotowano  

w porozumieniu z Zamawiającym narzędzie badawcze. Badanie właściwe wśród firm zakwalifikowanych do 
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poszczególnych branż zostało przeprowadzone w I etapie prac, a analiza wyników została uwzględniona w niniejszym 

raporcie. Łącznie przeprowadzono N=1 600 wywiadów CATI.  

Tabela 1 Liczba przeprowadzonych wywiadów CATI w poszczególnych branżach w województwie pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji (HVCAR) N=197 

 

Wykonawca dodatkowo przeprowadził wywiady ITI wśród firm zakwalifikowanych do branż (wartość dodana 

wykraczająca poza SIWZ). Łącznie przeprowadzono N=66 wywiadów pogłębionych. Szczegółowy podział próby 

prezentuje tabela poniżej. Wywiady ITI (Individual Telephone Interview) to jedna z najbardziej popularnych metod 

badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem. Celem badania jest dotarcie 

do precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem. W trakcie wywiadu zadawane są pytania  

o charakterze eksploracyjnym mające doprowadzić do wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, 

zachowań. Metoda ITI była użyteczna w kontekście realizacji przedmiotowego badania ze względu na możliwość 

poznania indywidualnych opinii respondentów w zakresie objętym przedmiotem badania, przy eliminacji czynnika 

związanego z presją grupy mającej wpływ na formułowanie opinii i postaw. Badanie umożliwiło również dobór 

respondentów w taki sposób, aby byli oni w stanie udzielić wyczerpujących i pogłębionych odpowiedzi na pytania 

służące realizacji badania.  

Tabela 2 Liczba przeprowadzonych wywiadów pogłębionych ITI w poszczególnych branżach w województwie 
pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji (HVCAR) N=11 
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BRANŻA OGRZEWANIA, KLIMATYZACJI I WENTYLACJI (HVACR) 

Skrót HVACR pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Heating, Ventilating, Air Conditioning i Refrigeration, 

które w języku polskim oznaczają ogrzewanie, wentylację, klimatyzację i chłodzenie.1 Urządzenia z tej branży 

pozwalają znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem i klimatyzacją.  Rosnącą popularnością 

cieszą się nie tylko pojedyncze instalacje wyżej wspomnianych kategorii, ale również zintegrowane systemy łączące 

wszystkie urządzenia (do ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji).  

W 2018 roku przeciętnie w krajowych gospodarstwach domowych zużywano 21,3 GJ energii w przeliczeniu na  

1 mieszkańca, co plasowało Polskę nieco poniżej średniego poziomu europejskiego wynoszącego 23,6 GJ/1 

mieszkańca. W strukturze zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce największe znaczenie mają paliwa 

stałe, głównie węgiel kamienny (co jest wyjątkiem w Unii Europejskiej) i drewno opałowe. Były one najczęściej 

wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń (przez 45,4% gospodarstw domowych). Paliwa te służyły także do 

ogrzewania wody (25,6% gospodarstw domowych), znacznie rzadziej do gotowania posiłków (3,2%). Bardzo ważnym 

nośnikiem energii jest ciepło z sieci, które ogrzewało 40,4% wszystkich mieszkań, przede wszystkim w dużych 

miastach, gdzie było dominującym nośnikiem grzewczym (58,3%).  

Tabela 3 Zużycie ciepła w gospodarstwach domowych w Polsce 

WOJEWÓDZTWO ZUŻYCIE CIEPŁA (W TJ) 

dolnośląskie 12 295 

kujawsko-pomorskie 8 877 

lubelskie 7 074 

lubuskie 4 026 

łódzkie 11 815 

małopolskie 10 142 

mazowieckie 28 194 

opolskie 3 343 

podkarpackie 5 139 

podlaskie 5 107 

pomorskie 10 756 

śląskie 20 970 

świętokrzyskie 3 935 

warmińsko-mazurskie 5 978 

wielkopolskie 11 402 

zachodniopomorskie 7 947 

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS, dane za 2018 rok 

Według szacunków wartość rynku HVAC w 2017 roku wyniosła ok. 6,0 mld PLN, a więc o 6% więcej niż w roku 

poprzednim. Prognozy rynkowe wskazują, iż wartość branży w 2019 roku wyniosła już 6,6 mld PLN. Największy udział 

w rynku HVAC ma ogrzewanie – 53,1%, następnie wentylacja  - 25,4 i klimatyzacja – 21,5%.  

Tabela 4 Wartość i dynamika rynku HVAC w Polsce w latach 2015-2019 

ROK WARTOŚĆ RYNKU (W MLD PLN) DYNAMIKA RYNKU (W %, R/R) 

2015 5,4 6% 

2016 5,6 3% 

2017 6,0 6% 

2018 (prognoza) 6,4 6% 

2019 (prognoza) 6,6 4% 
Źródło: https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/ochrona_srodowiska/wzrost-rynku-hvac-spowolni,b922159909 (data odczytu:26.08.2020) 

                                                           
1 Źródło: Magazyn Gospodarczy Fakty (https://magazynfakty.pl/co-to-sa-instalacje-hvac-zastosowanie-i-ich-rola/, odczyt 22.07.2020) 

https://magazynfakty.pl/co-to-sa-instalacje-hvac-zastosowanie-i-ich-rola/
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Postęp cywilizacyjny sprawił, że coraz więcej osób dokonuje zakupu m.in. pomp ciepła (zamiast pieców węglowych) 

czy rekuperatorów do polepszania jakości powietrza, a klimatyzator w mieszkaniu staje się powoli codziennością. 

Dodatkowe wsparcie w postaci ulg i dofinansowań również wpływa na wzrost zainteresowania produktami tego 

typu. Do najważniejszych programów wspierających instalacje z zakresu branży HVACR należą: 

 ulga termomodernizacyjna, która pozwala podatnikowi odpisać podczas rozliczenia podatkowego nawet 

53 000 PLN za podjęte działania termomodernizacyjne w budynku, który do niego należy, 

 program Czyste Powietrze, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych źródeł 

ciepła na paliwa stałe na te nowoczesne, np. pompy ciepła, kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie 

elektryczne. 

Dzięki wymienionym czynnikom branża HVACR w ostatnich latach prężnie się rozwija i pomału zmierza do stabilizacji. 

Zarówno w 2018 r. jak i 2019 r. ponad 30% wzrosty odnotowały pompy ciepła. Oznacza to, że zapotrzebowanie na to 

źródło ciepła stale rośnie. Natomiast kolektory słoneczne po bardzo dużym wzroście w roku 2018 rok później 

odnotowały 15,2% spadek, co może oznaczać, że rynek w pewnym stopniu się nasycił i pomału się stabilizuje. 

W przypadku zasobników i buforów, można było zauważyć 54,0% wzrost w 2018 r. oraz 15,0% wzrost w 2019 r. Jest 

to spowodowane zwiększonym zainteresowaniem tego typu produktami, ponieważ pozwalają one gromadzić ciepło 

dostarczane z urządzeń grzewczych, a następnie przekazywać je na obiegi grzewcze oraz wykorzystywać do 

podgrzewania wody. Można je zainstalować do każdego rodzaju źródła ciepła, dzięki czemu są one uniwersalne 

i przyczyniają się do oszczędności. W tabeli poniżej przedstawiona została dynamika sprzedaży dla poszczególnych 

produktów grzewczych. 

Tabela 5 Dynamika sprzedaży poszczególnych grup produktowych branży HVACR 

grupa produktowa dynamika sprzedaży 
2018/2017 

dynamika sprzedaży 
2019/2018 

gazowe kotły wiszące ogółem 25,3% 8.0% 

gazowe kotły wiszące kondensacyjne 29,9% 15,4% 

gazowe kotły wiszące konwencjonalne -0,9% -43,2% 

gazowe koty stojące ogółem 19,5% 16,5% 

gazowe kotły stojące kondensacyjne 19.5% 18,5% 

gazowe kotły stojące konwencjonalne 20,0% -13,3% 

gazowe kotły o dużej mocy (pow. 50 kW) ogółem 14,6% -1,7% 

gazowe kotły kondensacyjne o dużej mocy (pow. 50 kW) 14,9% -1,3% 

gazowe kotły konwencjonalne o dużej mocy (pow. 50 kW) 9,1% -8,3% 

gazowe przepływowe podgrzewacze do C.W.U. 1,4% -10,9% 

olejowe kotły stojące ogółem -13,9% -19,4% 

olejowe kotły stojące kondensacyjne -1,3% -7,7% 

olejowe kotły stojące konwencjonalne -23,8% -31,2% 

elektryczne kotły grzewcze 17,2% 17,6% 

kotły na paliwa stałe -9,4% -13,8% 

kolektory słoneczne 179,0% -15,2% 

pompy ciepła 31,3% 34,2% 

zasobniki i bufory 54,0% 15,0% 
Źródło: ASM na podstawie raportu SPIUG, Rynek urządzeń grzewczych w Polsce w 2019 roku (data odczytu:22.07.2020) 

W branży HVACR największa ilościowa sprzedaż dotyczy gazowych kotłów wiszących. W 2019 roku sprzedano ich 

304 500 sztuk. Przy czym rynek ten od 2016 roku został zdominowany przez gazowe kotły wiszące kondensacyjne, co 

jest wynikiem wejścia w życie, we wrześniu 2015 roku, wymogów ekoprojektu i związanych z tym rozporządzeń UE 

do Dyrektywy ErP, które w założeniu zakazują bądź znacznie ograniczają możliwości wprowadzania do obrotu kotłów 

innych niż kondensacyjne. Drugim najczęściej sprzedawanym produktem są kotły na paliwa stałe, pomimo, iż 

konsekwentnie widoczne jest, z roku na rok, zmniejszenie zainteresowania zakupem tych produktów – głównie za 

sprawą znacznego spadku zainteresowania kotłami na węgiel i jego pochodnymi. Wzrasta zaś zainteresowanie 

nowoczesnymi i zaawansowanymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi energią elektryczną, takimi jak pompy ciepła 

i nowoczesne kotły grzewcze przepływowe.  
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Tabela 6 Sprzedaż poszczególnych grup produktowych branży HVACR (w szt.) 

grupa produktowa jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 

gazowe kotły wiszące ogółem szt. 184 300 172 000 225 000 282 000 304 500 

gazowe kotły wiszące kondensacyjne szt. 77 200 137 600 190 000 246 800 284 800 

gazowe kotły wiszące konwencjonalne szt. 107 100 34 400 35 000 34 700 19 700 

gazowe koty stojące ogółem szt. 6 100 7 000 8 200 9 800 11 420 

gazowe kotły stojące kondensacyjne szt. 4 900 6 600 7 700 9 200 10 900 

gazowe kotły stojące konwencjonalne szt. 1 200 400 500 600 520 

gazowe kotły o dużej mocy (pow. 50 kW) ogółem szt. x x 7 140 8 180 8 040 

gazowe kotły kondensacyjne o dużej mocy 
(pow. 50 kW) 

szt. x x 6 700 7 700 7 600 

gazowe kotły konwencjonalne o dużej mocy 
(pow. 50 kW) 

szt. x x 440 480 440 

gazowe przepływowe podgrzewacze do C.W.U. szt. 86 000 81 000 79 900 81 000 72 200 

olejowe kotły stojące ogółem szt. 1 500 1 700 1 800 1 550 1 250 

olejowe kotły stojące kondensacyjne szt. 350 630 790 780 720 

olejowe kotły stojące konwencjonalne szt. 1 150 1 070 1 010 770 530 

elektryczne kotły grzewcze szt. 4 300 5 000 5 800 6 800 8 000 

kotły na paliwa stałe szt. 170 000 160 000 160 000 145 000 125 000 

kolektory słoneczne m² 245 000 115 400 111 100 310 000 263 000 

pompy ciepła (bez klimatyzatorów) szt. 18 000 19 500 24 000 31 500 42 300 
Źródło: ASM na podstawie raportu SPIUG, Rynek urządzeń grzewczych w Polsce w 2019 roku (data odczytu:22.07.2020) 

Branża ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji jest silnie powiązana z budownictwem. Wszelkie przestoje czy 

ograniczenia podczas budowy budynków wpływają więc bezpośrednio na stan omawianej branży. Funkcjonują w niej 

głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, a istniejących firm jest bardzo dużo, ponieważ branża obejmuje zarówno 

producentów czy dystrybutorów, jak i monterów, instalatorów oraz serwisantów. W tak szeroko rozumianym 

kontekście konkurencja jest bardzo silna, a przedsiębiorstwa konkurują głównie funkcjonalnością, technologią, 

jakością oraz ceną. Natomiast w ramach poszczególnych kategorii produktowych firm jest zdecydowanie mniej 

i konkurencja również jest słabsza, lub zamiast konkurencji występuje współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, aby 

w jak najwyższym stopniu odpowiedzieć na potrzeby rynkowe. Nowym firmom, które chcą zaistnieć z produktem, 

który już istnieje jest stosunkowo trudno wejść na rynek, ponieważ wymaga to dużych nakładów pieniężnych m.in. 

na zakup odpowiedniej technologii, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i uprawnień, szkolenia personelu czy 

działania marketingowe. Natomiast łatwiej wejść na rynek producentom produktów niszowych, na które jest duże 

zapotrzebowanie, a firm zaspokajających te potrzeby niewiele. 

Branżę HVACR można najogólniej podzielić na: 

 urządzenia grzewcze (m.in. kotły, piece, grzejniki) oraz elementy i akcesoria do nich, 

 urządzenia chłodzące (m.in. klimatyzatory) oraz elementy i akcesoria do nich, na które zainteresowanie stale 

wzrasta z racji wymagań w budownictwie przemysłowo-komercyjnym oraz zmieniających się warunków 

klimatycznych, 

 urządzenia wentylacyjne (m.in. wentylatory), oraz elementy i akcesoria do nich. 

W 2019 roku niemal połowa sprzedanych urządzeń 

grzewczych to kotły gazowe. Zdecydowanie rzadziej 

montowano kotły na węgiel, miał lub ekogroszek. 

Najmniejszy udział w sprzedaży miały natomiast 

pompy ciepła, a także kolektory słoneczne  

i fotowoltaika które dopiero zyskują popularność. 

 

 

W I kw. bieżącego roku przychody netto ze 
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sprzedaży maszyn i urządzeń (w skład których wchodzą również produkty branży HVACR) wyniosły 9 789,2 mln PLN, z 

czego 58,7% (5 744,1 mln PLN) zostało sprzedanych w ramach eksportu. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 124,3 tys. 

osób (o 2,2% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.), a przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 5 425,46 PLN 

(o 4,8% więcej niż w I kw. roku poprzedniego). Natomiast przychody netto z usług naprawy, konserwacji i instalacji 

tych urządzeń w I kw. 2020 r. wyniosły 4 283,8 mln PLN, z czego 31,7% (1 358,3 mln PLN) było wykonywanych w 

ramach działalności eksportowej. Średnie zatrudnienie wyniosło 87,1 tys. osób (o 3,6% więcej w porównaniu z 

analogicznym okresem roku poprzedniego), a przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 6 118,16 PLN 

(o 7,0% więcej niż w I kw. 2019 r).2 Branża HVCAR w statystyce publicznej jest bardzo często agregowana do branży 

budowlanej, dlatego w statystyce nie są publikowane dane finansowe odnoszące się wyłącznie do tego sektora. W 

tabeli poniżej zaprezentowano wyniki finansowe przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą maszyn i urządzeń oraz 

usług naprawy, konserwacji i instalacji tych urządzeń w skład, których wchodzą również produkty branży HVCAR. 

Tabela 7 Wyniki finansowe przedsiębiorstw związanych m.in. z produktami HVCAR 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA Produkcja maszyn  
i urządzeń 

Naprawa, konserwacja  
i instalowanie maszyn i urządzeń 

Przychody z całokształtu działalności mln PLN 50 657,5 24 960,3 

Przychody ze sprzedaży produktów mln PLN 44 187,8 21 476,9 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów mln PLN 5 318,7 2 969,5 

Pozostałe przychody operacyjne mln PLN 788,7 365,0 

Przychody finansowe mln PLN 362,2 148,9 

Koszt uzyskania przychodów z całokształtu działalności mln PLN 47 194,6 23 836,7 

Koszt własny sprzedanych produktów mln PLN 41 648,1 20 702,6 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów mln PLN 4 251,6 2 527,9 

Pozostałe koszty operacyjne mln PLN 820,7 423,7 

Koszty finansowe mln PLN 474,2 182,6  

Zysk netto mln PLN 3 323,5 1 307,9 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto % 7,3 5,0 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto % 6,8 4,5 

Wskaźnik rentowności obrotu netto % 5,7 3,6 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia % 43,3 43,6 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia % 119,7 114,4 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia % 193,0 156,1 
Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS - Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2019  

Tabela 8 Wyniki finansowe przedsiębiorstw związanych z produkcją izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu 
instalacyjnego 

Wyszczególnienie jednostka 2016 2017 2018 

Przychody ogółem mln PLN 8 391,2 8 784,9 10 067,3 

w tym przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów mln PLN 8 269,1 8 648,2 9 976,6 

Koszty ogółem mln PLN 8 056,1 8 499,1 9 823,6 

w tym koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów mln PLN 7 807,9 8 294,0 9 606,9 

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów mln PLN 461,2 354,2 369,6 

Wynik finansowy netto (saldo) mln PLN 290,6 237,8 198,4 

Sprzedaż produktów, towarów i materiałów na eksport mln PLN 4 379,1 4 674,2 5 020,9 

Wskaźnik poziomu kosztów % 96,0 96,7 97,6 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto % 5,6 4,1 3,7 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto % 3,5 2,7 2,0 

Udział jednostek wykazujących zysk netto % 88,3 91,2 81,0 

Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży % 53,0 54,0 50,3 

Udział jednostek wykazujących sprzedaż na eksport % 64,2 68,1 67,7 

Dane o liczbie jednostek i przeciętnym zatrudnieniu dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób.  

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie GUS – Rynek producentów wyrobów budowlanych w latach 2015-2018  

Na branżę HVACR w największym stopniu oddziałują następujące czynniki makroekonomiczne: 

                                                           
2 Źródło: GUS, Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2020 roku (odczyt:17.07.2020), dane odnoszą się do wszystkich urządzeń i maszyn 
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 uwarunkowania prawne m.in. wymogi dotyczące emisji szkodliwych substancji, przepisy ISO, duża 

biurokracja,  

 uwarunkowania ekonomiczne m.in. stawki VAT, 

 uwarunkowania społeczne, głównie pracownicy – m.in. braki wykwalifikowanych specjalistów jak elektrycy, 

instalatorzy, technicy w dziedzinie HVACR, 

 dostawcy i terminowość dostaw, 

 klienci i popyt na produkty. 

W omawianej branży można zauważyć także kilka trendów gospodarczych, które wpływają na branżę i produkty: 

 odchodzenie od kotłów na paliwa stałe na rzecz kotłów gazowych czy pomp ciepła, 

 wzrost popularności ogrzewania podłogowego, 

 ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji, 

 ograniczenie zużycia energii elektrycznej, 

 wzrost znaczenie ekologii, m.in. odzysk ciepła, czyste powietrze, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, 

instalacje urządzeń niskoemisyjnych i energooszczędnych, 

 wzrost popularności rozwiązań fotowoltaicznych, 

 stawianie na niższe koszty ogrzewania/klimatyzacji, 

 większe znaczenie estetyki i designu produktów, 

 inteligentne rozwiązania z zakresu ogrzewania i klimatyzacji m.in. możliwość sterowania urządzeniami za 

pomocą Wi-Fi. 

Można zauważyć pewne różnice pomiędzy funkcjonowaniem branży HVACR w Polsce i poza jej granicami. Przede 

wszystkim, w innych krajach zaobserwować można wyższy stopień zamożności społeczeństwa co przekłada się na 

zwiększenie potencjału remontowego i większe szanse na zakup urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych czy 

wentylacyjnych. Dodatkowo, mimo że zarówno w Polsce jak i w innych krajach brakuje specjalistów, to jednak nasi 

pracownicy są postrzegani jako lepsi od tych w innych krajach. Natomiast jednym z głównych problemów branży 

HVACR są uwarunkowania prawne dotyczące produktów w krajach europejskich i pozaeuropejskich. Dotyczy to 

wymagań m.in. co do energooszczędności czy emisji CO2 i innych substancji szkodliwych. W Europie przepisy te są 

ujednolicone więc wszystkie produkty należące do branży HVACR mają bardzo podobne parametry, natomiast 

w poszczególnych krajach pozaeuropejskich są różne przepisy z tym związane w wyniku czego produkty w tych 

rejonach mają bardzo zróżnicowane parametry.  

Dzięki ścisłemu powiązaniu branży HVACR z sektorem budowlanym, omawiana branża nie popadła w kryzys, 

spowodowany pandemią COVID-19. Nowe budowy w większości nie zostały wstrzymane, więc pozwoliło to 

przedsiębiorstwom na normalne funkcjonowanie. Roboty instalacyjno-grzewcze wchodzące w skład robót 

budowlano-montażowych specjalistycznych nie odnotowały drastycznych spadków. Jedynie kwiecień i maj 2020 roku 

okazał się nieco gorszy od tych samych okresów roku poprzedniego, bowiem w kwietniu 2020 nastąpił spadek 

produkcji budowlano-montażowej w ramach robót budowlanych specjalistycznych o 4,8%, a w maju o 5,1%. 

Tabela 9 Dynamika produkcji budowlano montażowej w ramach robót budowlanych specjalistycznych 

Dynamika r/r produkcji budowlano-montażowej w ramach robót budowlanych specjalistycznych w tym robót 
instalacyjno-grzewczych (w cenach stałych) 

I 2020 II 2020 III 2020 IV 2020 V 2020 VI 2020 

10,7% 11,7% 10,8% -4,8% -5,1% 0,2% 

I 2020 I-II 2020 I-III 2020 I-IV 2020 I-V 2020 I-VI 2020 

10,7% 11,6% 9,0% 5,1% 2,1% 1,8% 

Źródło: ASM na podstawie danych GUS 

Mimo, że aktualnie omawiana branża nie odczuwa jeszcze skutków pandemii, może się to zmienić w najbliższym 

czasie, bowiem rynek HVACR reaguje z pewnym opóźnieniem. Większość obecnych prac i realizowanych zamówień 



10 
 

jest związana z kontraktami pozyskanymi jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast do głównych problemów branży 

HVACR spowodowanych pandemią COVID-19, które będą miały swoje odzwierciedlenie za kilka miesięcy należą: 

 brak możliwości bezpośredniego kontaktu z klientami i zaprezentowania im swoich produktów, 

 brak targów branżowych, na których firmy z branży HVACR nawiązywały dużo kontaktów z przyszłymi 

kontrahentami, 

 brak możliwości planowania wyjazdów służbowych do innych krajów, 

 problemy z płynnością finansową – klienci proszą o wydłużenie terminów zapłaty, natomiast sprzedawcy 

proszą o zaliczki, 

 zwolnienie tempa pozyskiwania nowych klientów, 

 ograniczenia inwestycji w obszarze badań i rozwoju, 

 obawa przed brakiem zasobów, które są sprowadzane z innych krajów, 

 spadek liczby zamówień, 

 zmniejszyła się wielkość sprzedaży, 

 dłuższe oczekiwania na zamawiane produkty i komponenty, 

 uruchomienie w firmach systemu zmianowego, aby uniknąć zarażenia wszystkich pracowników. 

Po pandemii COVID-19 rynek HVACR powinien rosnąć. Społeczeństwo poszukuje energii z odnawialnych źródeł 

i w coraz większym stopniu nastawiona jest na ekologię. Na te produkty będzie coraz większe zapotrzebowanie. 

Jednak czynnikiem hamującym ten rozwój może okazać się brak chętnych ludzi do pracy m.in. jako monter czy 

instalator – młodzi wybierają inne kierunki i nie są zainteresowani taką pracą. 

Na etapie I projektu, do branży HVCAR w województwie pomorskim zaliczono 1 009 firm. Wśród podmiotów 

zakwalifikowanych do branży znalazły się przedsiębiorstwa z sekcji C, D, F, G, M. Warto podkreślić, że każdy podmiot 

w bazie opisany jest jednym kodem PKD, podczas gdy działalność części przedsiębiorstw opisana jest kilkoma 

różnymi PKD. Tym samym opis zakresu PKD znajdującego się w bazie nie musi odnosić się w sposób bezpośredni do 

analizowanego sektora, jednak działalność podmiotu zaliczana jest do branży. 

Tabela 10 Charakterystyka podmiotów zakwalifikowanych do branży HVCAR wg kodów PKD 

SEKCJA PKD 
DZIAŁ 
PKD 

OPIS DZIAŁU PKD 

C - Przetwórstwo Przemysłowe 

16.10.Z produkcja wyrobów tartacznych 

22.19.Z produkcja pozostałych wyrobów z gumy 

22.21.Z produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 

22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

24.33.Z produkcja wyrobów formowanych na zimno 

25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części 

25.21.Z produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 

25.50.Z kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 

25.62.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych 

25.99.Z produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

27.12.Z produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 

27.51.Z produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

28.12.Z produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 

28.13.Z produkcja pozostałych pomp i sprężarek 

28.14.Z produkcja pozostałych kurków i zaworów 

28.21.Z produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 

28.25.Z produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 

28.29.Z produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 

28.99.Z produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 

33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 

33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn 

33.14.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 

33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

D - Wytwarzanie i Zaopatrywanie 
w Energię Elektryczną, Gaz, Parę 

Wodną, Gorącą Wodę i Powietrze 
35.30.Z 

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 
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do Układów Klimatyzacyjnych 

F - Budownictwo 
43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych 

43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

G - Handel Hurtowy i Detaliczny; 
Naprawa Pojazdów 

Samochodowych, włączając 
Motocykle 

45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

46.13.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 

46.14.Z 
działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków 

i samolotów 

46.63.Z 
sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 

lądowej i wodnej 

46.69.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 

46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 

46.74.Z 
sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego 

46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

M - Działalność Profesjonalna, 
Naukowa i Techniczna 

71.11.Z działalność w zakresie architektury 

71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I projektu oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności 

W województwie pomorskim w branży 

HVACR zdecydowanie dominują mikro  

i małe przedsiębiorstwa. Struktura firm 

jest zatem bardzo zbliżona do tej 

ogólnokrajowej. Najczęściej są to firmy 

usługowe, wykonujące instalacje, 

naprawy czy usługi serwisowe dla 

urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych. Blisko 30% firm 

zajmuje się również produkcją (samą 

lub łączoną z handlem/usługami). 

Najczęściej ich profilem działalności 

jest szeroko ujęta produkcja urządzeń 

grzewczych, głównie kotłów  

i grzejników, jak również urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych. Mikro i małe przedsiębiorstwa zajmują się  

w szczególności usługami, zaś w przypadku średnich i dużych firm wzrasta udział produkcji. 

Tabela 11 Przedsiębiorstwa branży HVCAR w województwie pomorskim według wielkości zatrudnienia 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA FIRM WSKAŻNIK PROCENTOWY 

Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 860 85,2% 

Małe przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 pracowników 108 10,7% 

Średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 pracowników 38 3,8% 

Duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników 3 0,3% 
Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I projektu 

Branża HVACR w województwie pomorskim wyróżnia się nieco na tle innych regionów Polski. Przede wszystkim 

posiada bardzo silne przedstawicielstwo firm produkujących, dzięki czemu wzrasta konkurencyjność branży 

w regionie, a dostęp do morza ułatwia transport. Natomiast w opinii lokalnych przedsiębiorców, pomorskie firmy 

powinny bardziej kooperować między sobą, aby stać się jeszcze bardziej konkurencyjne. 

 

Do silnych stron branży HVACR w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 wysoką jakość produktów, 

 szeroki wachlarz produktów, 
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 rozproszonych odbiorcy, nie tylko w kraju, ale także w Europie i poza jej granicami – dzięki temu 

przedsiębiorcom łatwiej jest reagować na niespodziewane wydarzenia, a firmy są bardziej elastyczne, 

 granty i dofinansowania dla sektora MŚP, m.in. z Pomorskiego Brokera Eksportowego, 

 duży popyt na produkty, 

 rozwój budownictwa (coraz więcej nowych budynków) – co powoduje także rozwój branży HVACR, 

 zaplecze zarówno technologiczne jak i pracownicze (inwestycje w szkolenia pracowników), 

 dużo hurtowni z niezbędnymi komponentami/produktami na terenie województwa pomorskiego. 

Natomiast słabe strony omawianej branży w województwie pomorskim są następujące: 

 powolne tempo wdrażania nowych rozwiązań, co jest wynikiem niepewnej sytuacji spowodowanej 

pandemią COVID-19, 

 problemy kadrowe - brak wykwalifikowanych pracowników; z roku na rok coraz mniej młodych wybiera takie 

zawody jak np. elektryk, technik, 

 dużo produktów chińskich i koreańskich, 

 silna konkurencja, 

 zlokalizowanie na północy kraju powoduje, że południe Polski jest słabiej dostępne poprzez wyższe koszty 

transportu to tego regionu, 

 odpływ pracowników do innych krajów, 

 dużo firm produkujących produkty niskiej jakości, psujące takimi działaniami rynek. 

Do problemów oraz zagrożeń branży HVACR w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 brak przewidywalności i niestabilna sytuacja gospodarcza, m.in. z powodu pandemii, 

 nawrót pandemii COVID-19 i blokada granic, 

 obawa przed decyzją rządu w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, co utrudniłoby handel z krajami 

europejskimi, 

 brak wykwalifikowanych pracowników oraz fakt, że coraz mniej młodych ludzi wybiera zawody takie jak 

elektryk, instalator, monter, 

 decyzje rządów wpływające negatywnie na przedsiębiorców, 

 firmy eksportujące znaczną część swoich produktów/usług są uzależnione od kontrahentów – jeśli w danym 

kraju są jakieś ograniczenia, automatycznie oddziałuje to też na polskiego partnera, 

 obawa przed inwestycjami podczas niepewnej sytuacji rynkowej wywołanej pandemią COVID-19, 

 skomplikowane procedury bankowe dotyczące udzielania kredytów i pożyczek, 

 zahamowanie w budownictwie. 

Perspektywy i szanse branży HVACR w województwie pomorskim: 

 większe nastawienie na eksport oraz współpraca nie tylko z krajami najbliżej położonymi, ale również 

z bardziej oddalonymi, dzięki czemu wzrastają szanse na możliwość odpowiedniego reagowania, gdy sytuacja 

na rynkach europejskich ulega pogorszeniu, 

 powiązanie branży budowlanej i grzewczej, dzięki czemu skutki spowolnienia, wywołane pandemią będą 

mniej widoczne w obszarze HVACR (ponieważ branża budowlana pociągnie ją za sobą), 

 decyzje rządów wspierające przedsiębiorstwa,  

 dotacje i dofinansowania,  

 wysoka jakość produktu, 

 wymagania budowlane oraz wymogi o energooszczędności wymuszają montaż instalacji wentylacyjnych co 

napędza ten sektor branży HVCAR, 

 nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie ogrzewania i klimatyzacji, 

 wzrost zapotrzebowania na urządzenia klimatyzacyjne w wyniku ocieplania się naszego klimatu. 
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Spośród firm z branży HVACR w województwie pomorskim 13,5% prowadzi działalność eksportową. Najczęściej 

eksportowanymi towarami są urządzenia, części i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz urządzenia, części 

i elementy grzewcze. Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województwa pomorskiego eksportują również 

elementy metalowe i z tworzyw sztucznych. Przedmiotem eksportu są nie tylko gotowe produkty lub 

części/komponenty, ale także usługi związane m.in. z instalacjami systemów grzewczych, wentylacyjnych czy 

klimatyzacyjnych. Przedsiębiorstwa regionu pomorskiego eksportują zarówno do krajów europejskich jak i spoza 

granic Europy. Do krajów europejskich należą: Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Ukraina, Estonia, Rosja, Austria, 

Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Portugalia, 

Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Serbia, Finlandia, Irlandia, Islandia, 

Luksemburg, Lichtenstein, Gruzja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra. Natomiast pozaeuropejscy 

importerzy pomorskiej branży HVCAR to: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Kazachstan, Maroko, Turcja, Indie, 

kraje Zatoki Perskiej, Armenia, Malediwy, Meksyk, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mongolia, Korea 

Południowa, Paragwaj. 

Największy potencjał eksportowy mają sterowniki i elektronika, fotowoltaika, produkty dopasowane do 

indywidulanych wymagań klienta, klimatyzacja, pompy ciepła. Dzięki dużemu doświadczeniu przedsiębiorców, firmy 

są w stanie stworzyć bardzo dobry produkt w korzystniej cenie. Dodatkowo produkty te są konkurencyjne dzięki 

technologii, funkcjonalności i niższym kosztom produkcji. Najbardziej perspektywicznymi rynkami eksportowymi są: 

Skandynawia, kraje Wschodu (mimo, że ze względu na dużą niestabilność tych rynków są one bardziej obciążone 

ryzykiem, to są to kraje aktualnie prężnie rozwijające się), Australia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, 

Austria oraz kraje azjatyckie. Natomiast najtrudniejsze rynki to: Wielka Brytania (obawa jak będzie wyglądać handel 

po Brexicie), azjatyckie (brak higieny pracy co przekłada się na niewiele instalacji wentylacyjnych), Francja (duża 

konkurencja). 

Spośród pomorskich firm branży HVACR prowadzących działalność eksportową, 5,2% planuje wstrzymać taką 

działalność w najbliższym roku, a 2,6% całkowicie zaprzestaje eksportować swoje produkty lub usługi. Natomiast 

spośród tych firm, które zamierzają kontynuować działalność eksportową, 29,3% prognozuje mniejszą sprzedaż 

eksportową w najbliższym roku, 39,0% uważa, że wartość eksportu będzie utrzymywać się na tym samym poziomie,  

a 19,5% deklaruje wyższą wartość sprzedaży eksportowej. 12,2% przedsiębiorców nie jest wstanie przewidzieć czy 

wartość eksportu w najbliższym roku będzie wyższa, niższa czy na tym samym poziomie. 

Na postawie danych eksportowych prezentowanych na stronie International Trade Centre 

(https://www.intracen.org/), w ramach branży HVACR przeanalizowano wybrane produkty z grup:  

 73 - artykuły z żelaza i stali, 

 84 - maszyny, urządzenia mechaniczne, reaktory jądrowe, kotły; ich części, 

 85 - maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części.  

W 2019 roku Polska eksportowała produkty z tych kategorii należące do branży HVACR o wartości 8 712,9 mln PLN, 

co stanowi 89,8% (eksport tych produktów na cały świat w 2019 r. wyniósł 9 702,5 mln PLN). Szczegółowe dane 

eksportowe dotyczące tych grup przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

 

Tabela 12 Eksport wybranych produktów branży HVCAR 

KOD PRODUKTU EKSPORT DO EUROPY (w mln EUR) EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT (w mln EUR) 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 
7303 - Rury, przewody rurowe i 

profile drążone z żeliwa 
6,5 2,8 4,0 4,3 3,0 6,6 2,9 4,0 4,4 3,0 

7305 - Rury i przewody rurowe o 
okrągłym przekroju poprzecznym i 
zewnętrznej średnicy> 406,4 mm, z 
wyrobów walcowanych płaskich z 

żelaza lub stali, np. Spawane, 
nitowane lub podobnie zamknięte 

13,7 14,1 12,2 21,5 30,2 14,5 14,3 12,7 24,1 32,7 

https://www.intracen.org/
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KOD PRODUKTU EKSPORT DO EUROPY (w mln EUR) EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT (w mln EUR) 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 
7304 - Rury, przewody rurowe i 

profile drążone, bez szwu, z żeliwa 
lub stali (z wyłączeniem wyrobów z 

żeliwa) 

83,7 76,0 97,8 127,0 115,4 101,3 90,0 110,9 143,3 127,3 

7322 - Grzejniki centralnego 
ogrzewania, nieogrzewane 

elektrycznie, oraz ich części, z 
żeliwa lub stali; nagrzewnice 

powietrza i dystrybutory gorącego 
powietrza, m.in. dystrybutory, 

które mogą również rozprowadzać 
świeże lub klimatyzowane 
powietrze, nieogrzewane 
elektrycznie, zawierające 

napędzany silnikiem wentylator lub 
dmuchawę i ich części, z żeliwa lub 

stali 

129,1 169,0 188,2 197,1 202,6 140,1 183,8 210,8 215,4 222,8 

7306 - Rury, przewody rurowe i 
profile drążone, np. Z otwartym 

szwem lub spawane, nitowane lub 
podobnie zamknięte, z żeliwa lub 
stali (z wyłączeniem z żeliwa, rur i 
przewodów rurowych bez szwu o 

kołowych przekrojach 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
o średnicy zewnętrznej> 406,4 mm) 

230,2 232,1 269,0 353,9 370,0 235,8 237,3 274,8 359,1 373,8 

7307 - Łączniki rur lub przewodów 
rurowych, np. Złączki, kolanka, 

tuleje, z żeliwa lub stali 
217,7 226,4 282,0 363,7 390,8 238,5 246,9 305,7 402,6 442,7 

8405 - Wytwornice gazu lub wody 
dla producentów, z oczyszczaczami 

lub bez; generatory gazu 
acetylenowego i podobne 

generatory gazu procesowego do 
wody, z oczyszczaczami lub bez; ich 

części (z wyłączeniem pieców 
koksowniczych, elektrolitycznych 

generatorów gazów procesowych i 
lamp węglikowych) 

7,3 0,6 0,5 1,0 0,3 7,5 0,7 0,9 1,2 0,5 

8414 - Pompy powietrzne lub 
próżniowe (z wyłączeniem 

podnośników do mieszanek 
gazowych i wind pneumatycznych i 

przenośników); sprężarki i 
wentylatory powietrza lub innych 

gazów; okapy wentylacyjne lub 
recyrkulacyjne z wbudowanym 

wentylatorem, nawet wyposażone 
w filtry; ich części 

764,7 732,8 896,0 1 111,6 1 163,1 837,7 805,8 987,4 1 197,6 1 247,8 

8481 - Krany, kurki, zawory i 
podobna armatura do rur, płaszczy 

kotłów, zbiorników, kadzi lub 
podobnych, włączając. zawory 
redukcyjne i zawory sterowane 

termostatycznie; ich części 

650,8 682,2 752,8 830,5 854,6 785,5 842,5 921,5 1 018,7 1 048,8 

8415 - Klimatyzatory składające się 
z wentylatora napędzanego 

silnikiem oraz elementów do 
zmiany temperatury i wilgotności, 

m.in. maszyny, w których nie 
można oddzielnie regulować 

wilgotności; ich części 

303,5 316,5 377,5 452,5 470,9 320,9 338,1 406,9 483,6 497,0 

8403 - Kotły centralnego 
ogrzewania, nieelektryczne; ich 
części (z wyłączeniem kotłów 

wytwarzających parę i 
przegrzanych kotłów wodnych 

objętych pozycją 8402 

187,2 180,5 245,6 284,2 289,9 207,0 199,3 271,7 313,0 315,1 

8514 - Elektryczne piece i piece 
przemysłowe lub laboratoryjne, w 
tym. te działające przez indukcję 

lub utratę dielektryka; inny sprzęt 
przemysłowy lub laboratoryjny do 
obróbki cieplnej materiałów przez 

28,2 30,1 30,0 38,3 13,1 47,6 57,0 55,5 80,7 43,9 
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KOD PRODUKTU EKSPORT DO EUROPY (w mln EUR) EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT (w mln EUR) 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 
indukcję lub straty dielektryczne; 

ich części 

8532 - Kondensatory elektryczne, 
stałe, zmienne lub regulowane 

„wstępnie ustawione”; ich części 
9,6 10,2 11,0 20,3 28,2 11,5 12,7 14,3 27,4 33,3 

8541 - Diody, tranzystory i podobne 
elementy półprzewodnikowe; 

światłoczułe przyrządy 
półprzewodnikowe, w tym ogniwa 

fotowoltaiczne, nawet 
zmontowane w moduły lub 

tworzące panele (z wyłączeniem 
generatorów fotowoltaicznych); 

diody emitujące światło; oprawione 
kryształy piezoelektryczne; ich 

części 

395,0 110,3 66,2 53,9 47,8 405,4 135,5 86,2 69,0 58,5 

8502 - Zespoły prądotwórcze i 
przetwornice rotacyjne 

56,1 48,4 58,9 65,1 95,9 131,8 109,9 121,2 142,9 172,8 

8544 - Izolowany ", w tym 
emaliowany lub anodyzowany" 

drut, kable, włączając kabel 
koncentryczny "oraz pozostałe 

izolowane przewody elektryczne, 
nawet wyposażone w złączki; kable 

światłowodowe, złożone z 
indywidualnie osłoniętych włókien, 
nawet połączone z przewodnikami 

prądu elektrycznego lub 
wyposażone w złączki 

2 107,3 2 102,4 2 201,7 2 324,1 2 350,2 2 317,4 2 315,7 2 432,1 2 582,6 2 616,8 

8516 - Podgrzewacze do wody, 
natychmiastowe lub zbiornikowe, 

oraz grzałki nurnikowe; elektryczne 
urządzenia do ogrzewania 

pomieszczeń i urządzenia do 
ogrzewania gleby; aparaty 

fryzjerskie elektrotermiczne, np. 
suszarki do włosów, lokówki do 

włosów i nagrzewnice lokówki oraz 
suszarki do rąk; żelazka 

elektryczne; pozostałe urządzenia 
elektrotermiczne w rodzaju 

stosowanych do celów domowych; 
elektryczne rezystory grzejne (inne 

niż te objęte pozycją 8545); ich 
części 

903,9 946,3 906,9 1 045,8 1 293,9 973,2 1 014,3 988,0 1 121,1 1 359,3 

8536 - Aparatura elektryczna do 
przełączania lub zabezpieczania 
obwodów elektrycznych, lub do 

wykonywania połączeń w 
obwodach elektrycznych lub do 
tych obwodów, np. Przełączniki, 
przekaźniki, bezpieczniki, tłumiki 

przepięć, wtyczki, gniazda, oprawki 
lamp i skrzynki przyłączowe, do 

napięć <= 1.000 V (z wyłączeniem 
sterowania biurka, szafy, panele 

itp. objęte pozycją 8537) 

749,3 751,8 862,4 1 011,6 993,0 861,5 863,1 973,9 1 138,3 1 106,4 

RAZEM 6 843,8 6 632,5 7 262,7 8 306,4 8 712,9 7643,8 7 469,8 8 178,5 9 325,0 9 702,5 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre (https://www.intracen.org/itc/market-info-

tools/statistics-export-product-country-monthly/, dostęp: 22.07.2020) 

Do najważniejszych barier w prowadzeniu działalności eksportowej produktów HVACR należą: 

 uwarunkowania prawne, m.in. decyzje rządowe (zarówno w Polsce jak i w kraju potencjalnego importera), 

brak znajomości przepisów i procedur obowiązujących w danym kraju, 

 pandemia COVID-19 i zamknięcie granic, 

 brak zasobów ludzkich oraz problemy z transportem – coraz mniej kierowców chce wyjeżdżać na kilka 

tygodni za granicę lub oczekują wyższych wynagrodzeń, 

 duża konkurencja na lokalnych rynkach, 

 bariery językowe, 

https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country-monthly/
https://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country-monthly/
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 brak kontaktów,  

 niekorzystne kursy walutowe, 

 w przypadku działalności usługowej – problemy z delegacją pracowników (wymagania formalne związane 

z takim wyjazdem, zakwaterowanie, niechęć pracowników do długich, kilkutygodniowych wyjazdów), 

 brak doświadczenia w prowadzeniu takiej działalności i niedostateczna znajomość danego rynku. 

Do zniwelowania barier w eksporcie w największym stopniu powinien przyczynić się rząd i Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych wspierając przedsiębiorców chcących sprzedawać swoje towary na zagranicznych rynkach. Również 

instytucje bankowe są w stanie wpływać na niwelowanie utrudnień w prowadzeniu takiej działalności poprzez 

przychylniejszą politykę kredytową dla firm.  Wsparcie pomorskich eksporterów powinno obejmować przede 

wszystkim przekazywanie jasnych informacji o danych rynkach w możliwie jak najszybszym czasie, aby przedsiębiorcy 

mogli sprawnie reagować i dostosowywać się do wyzwań rynkowych. Dodatkowo przedsiębiorcy byliby zadowoleni 

ze wsparcia w indywidualnych działaniach, ponieważ każda firma posiada inne cele i na czym innym się skupia, a więc  

w różnych obszarach potrzebuje wsparcia. Pomoc w ramach wsparcia sprzedaży eksportowej powinna obejmować: 

 wsparcie procesów certyfikacji,  

 różnorodne dotacje i ulgi, ponieważ dzięki temu przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne na arenie 

międzynarodowej, 

 aspekty prawne – działania na rzecz ograniczenia biurokracji oraz wprowadzenia pewnych obostrzeń, aby 

przedsiębiorstwa mogły szybciej odzyskiwać zaległości z tytułu podatku VAT, 

 pomoc w uczestnictwie w targach branżowych, 

 pomoc logistyczną, zwłaszcza w transporcie na Wschód, 

 pomoc w wyszukiwaniu klientów, kontrahentów, 

 pomoc w organizacji spotkań z osobami, które w danym kraju buduję nowe obiekty, do których wymagane są 

urządzenia z branży HVACR, 

 kształcenie kadr – tworzenie szkół zawodowych z obowiązkową praktyką, ponieważ brakuje elektryków, 

instalatorów, techników itp. z dobrym przygotowaniem do zawodu, 

 pomoc w utworzeniu filii/oddziałów, które mogłyby sprzedawać bezpośrednio w krajach docelowych. 

Dobrym pomysłem byłoby również stworzenie organizacji, która dysponowałaby podstawowymi informacjami 

dotyczącymi rynków zagranicznych, bazami kontaktów, organizowałaby szkolenia i warsztaty dotyczące danych 

rynków (na co trzeba uważać, jakie przepisy prawne w danym kraju obowiązują itp.) Ułatwiłoby to firmom wejście na 

dany rynek i dostosowanie się do jego realiów.  

W branży HVACR istnieje wiele stowarzyszeń i zrzeszeń zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Wspierają 

one członków w funkcjonowaniu, organizując w tym celu różnorodne szkolenia i warsztaty czy promując branże 

w kraju i na świecie. Zestawienie organizacji branżowych, a także portali internetowych i magazynów przedstawia 

poniższa tabela. 

Lp. Nazwa organizacji branżowej Strona internetowa 

ZRZESZENIA KRAJOWE I REGIONALNE 

1 Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła http://www.pspc.pl/ 

2 Polskie Stowarzyszeni Instalatorów Pomp Ciepła http://psipc.pl/ 

3 Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła http://portpc.pl/ 

4 Stowarzyszenie Polska Wentylacja http://wentylacja.org.pl/ 

5 Stowarzyszenie Wykonawców Branży Instalacji Sanitarnych i 
Przemysłowych 
 

X 

6 Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych https://spiug.pl/ 

7 Stowarzyszenie Polska Wentylacja http://wentylacja.org.pl/ 

8 Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła http://www.schik.pl/ 

9 Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji http://sntchik.pl/ 

10 Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji http://www.kcichik.pl/ 

http://www.pspc.pl/
http://psipc.pl/
http://portpc.pl/
http://wentylacja.org.pl/
https://spiug.pl/
http://wentylacja.org.pl/
http://www.schik.pl/
http://sntchik.pl/
http://www.kcichik.pl/
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Lp. Nazwa organizacji branżowej Strona internetowa 

11 Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych 
PUR i PIR „SIPUR 

https://sipur.pl/ 

12 Zrzeszenie Audytorów Energetycznych https://zae.org.pl/ 

13 Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji x 

16 Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Wodnych i Melioracyjnych 

x 

MAGAZYNY/STRONY INTERNETOWE BRANŻ 

1 Magazyn Instalatora https://www.instalator.pl/ 

2 Budujemy Dom https://magazyn.budujemydom.pl/ 

3 Polski Instalator https://www.polskiinstalator.com.pl/ 

4 Fachowy Instalator https://www.fachowyinstalator.pl/ 

5 Ogrzewnictwo https://www.ogrzewnictwo.pl/ 

6 Chłodnictwo & Klimatyzacja https://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/ 

7 Instal Reporter https://instalreporter.pl/ 

8 Rynek Instalacyjny http://www.rynekinstalacyjny.pl/ 

9 Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna http://www.tchik.com.pl/ 

10 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja http://www.cieplowent.pl/index.php 

11 Murator https://muratordom.pl/ 

12 Energetyka https://elektroenergetyka.pl/ 

13 GLOBEnergia https://globenergia.pl/ 

14 Wodociągi i Kanalizacja http://wodociagi-kanalizacja.abrys.pl/ 

15 Systemy Instalacyjne http://systemy.instalacyjne.pl/ 

16 Pompy Pompownie https://www.kierunekpompy.pl/index.php 

17 Gaz, Woda i Technika Sanitarna http://www.gazwoda.pl/ 

18 Technologia Wody X 

19 Gospodarka Wodna https://sigma-not.pl/czasopisma-22-
gospodarka-wodna.html 

20 Chłodnictwo http://czasopismo-chlodnictwo.pl/ 

21 Elektroinstalator http://www.elektroinstalator.com.pl/ 

22 Przegląd Elektrotechniczny http://pe.org.pl/ 

23 Fotowoltaika https://magazynfotowoltaika.pl/ 

24 HVACR https://www.hvacr.pl/ 

25 Klimatyzacja https://www.klimatyzacja.pl/ 
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