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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 
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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 

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 budowlano-wykończeniowe N=750 

 

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 budowlano-wykończeniowe N=11 
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BRANŻA BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWA 

Branża budowlano-wykończeniowa jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Obejmuje bardzo szeroki 

zakres począwszy od produkcji materiałów budowlanych, narzędzi stosowanych w budownictwie, a skończywszy na 

usługach obejmujących zarówno prace stricte budowlane, jak i te związane z projektowaniem. W rozdziale 

zaprezentowane zostały zarówno dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej, która w analizach branżowych 

najlepiej opisują kondycję i tendencję rozwoju całego sektora, jak również informacje odnoszące się bezpośrednio do 

przedsiębiorstw przemysłowych produkujących wyroby budowlano-wykończeniowe.  

Od 2016 roku branża budowlana jest na stałej ścieżce wzrostowej. Wartość branży wypracowanej w 2018 roku 

produkcji w branży wyniosła blisko 230,0 mld PLN, a więc o 16,4% więcej niż w roku poprzednim. Dynamika 

wyliczana w cenach stałych (rok 2017) wyniosła 14,3%.  

 

18,1% zrealizowanej w 2018 roku produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych została wykonana 

na terenie województwa mazowieckiego, a po około jednej dziesiątej – na terenie województw: wielkopolskiego, 

małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Wymienione województwa były regionami o największych udziałach  

w krajowej produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych również we wcześniejszych latach 

okresu 2013–2017. Prym jednak w analizowanym okresie wiodło województwo mazowieckie generujące największy 

wartościowy wolumen produkcji budowlano-montażowej. Wartość produkcji budowlano-montażowej  

w województwie pomorskim w 2018 roku wyniosła blisko 16,1 mld PLN, a więc o 14% więcej niż w roku poprzednim.  

Analizując plany inwestycyjne należy stwierdzić, iż województwo pomorskie (wraz z woj. mazowieckim i woj. śląskim) 

są liderami pod względem planowanych inwestycji w branży budowlanej.   

Tabela 3 Wartość produkcji budowlano-montażowej zrealizowana na terenie kraju wyłącznie w jednostkach 
budowlanych wg miejsca wykonywania robót w latach 2017-2018 

Województwo 

2017 2018 

wartość  
(w mln PLN) 

struktura udziału  
(w %) 

wartość  
(w mln PLN) 

struktura udziału  
(w %) 

woj. pomorskie 14 104,1 7,6 16 076,5 7,4 

woj. kujawsko-pomorskie 7 931,6 4,2 9 730,3 4,5 

woj. warmińsko-mazurskie 4 694,8 2,5 6 299,6 2,9 

woj. zachodniopomorskie 8 592,3 4,6 11 290,3 5,2 

woj. lubuskie 4 058,6 2,2 4 234,3 1,9 

woj. wielkopolskie 18 921,6 10,1 21 571,1 9,9 

woj. mazowieckie 38 580,1 20,7 39 400,3 18,1 
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Województwo 

2017 2018 

wartość  
(w mln PLN) 

struktura udziału  
(w %) 

wartość  
(w mln PLN) 

struktura udziału  
(w %) 

woj. łódzkie 7 862,2 4,2 9 853,6 4,5 

woj. dolnośląskie 16 941,0 9,1 21 102,4 9,7 

woj. opolskie 3 827,5 2,0 5 146,4 2,4 

woj. śląskie 18 737,1 10,0 23 578,0 10,8 

woj. małopolskie 18 769,0 10,0 22 092,5 10,1 

woj. świętokrzyskie 4 371,3 2,3 5 518,6 2,5 

woj. podkarpackie 7 842,3 4,2 8 710,0 4,0 

woj. lubelskie 6 648,5 3,6 8 335,9 3,8 

woj. podlaskie 4 915,9 2,6 5 208,4 2,4 
Źródło: raport Monitoring Rynku Budowlanego, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku  

W latach 2016-2018 wyniki przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję wyrobów wykorzystywanych w 

budownictwie były korzystniejsze niż wyniki wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie pracujących 10 i 

więcej. Sprzyjała temu rosnąca liczba inwestorów, a co za tym idzie zakres i skala przedsięwzięć budowlanych 

zarówno infrastrukturalnych, jak i mieszkaniowych, co w konsekwencji zwiększyło popyt na wyroby budowlano-

wykończeniowe. Z kolei producenci skutecznie zwiększali atrakcyjność swoich produktów, także wobec 

konkurencyjnych firm zagranicznych. Wynikiem tych działań było wprowadzenie na rynek nowych produktów, o 

coraz lepszych parametrach izolacyjnych, mniejszej emisyjności i spełniających wymogi recyklingu, a więc atrybutach 

ekologicznych, użytkowych, jak i również cenowych. Rynek budowlano-wykończeniowy jest bez wątpienia znaczącym 

obszarem działalności przemysłowej w Polsce. W latach 2015-2018 wartość produkcji sprzedanej wyrobów 

budowlanych systematycznie zwiększała się, a tempo wzrostu było szybsze niż w przypadku pozostałych wyrobów 

przemysłowych.1 W 2018 roku Polska odnotowała wartość produkcji sprzedanej wyrobów gotowych na poziomie 

182,3 mld PLN, a więc o 8,5% więcej niż w roku 2017 i aż o 24,4% więcej niż w roku 2015. 

Tabela 4 Produkcja sprzedana wyrobów budowlanych ogółem oraz wybranych grup produktowych (w tys. PLN) 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 

Produkcja sprzedana wyrobów budowlanych ogółem  146 521 143,8 148 241 499,2 167 948 475,4 182 302 476,4 

Kamień ozdobny lub budowlany, wapień, gips, kreda i łupek 1 057 510,2 1 055 189,1 1 147 296,0 1 246 671,8 

Żwir, piasek, glina i kaolin    3 270 450,9 3 248 708,6 3 810 881,7 4 793 522,8 

Gotowe płyty podłogowe 1 598 484,5 1 770 344,9 1 903 866,6 1 836 450,3 

Pozostałe wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa 5 492 924,5 5 931 079,0 6 419 618,6 6 749 126,6 

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa 9 103 496,8 9 986 635,6 11 234 167,1 12 402 545,8 

Szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce 5 613 713,9 6 496 674,4 6 952 867,0 7 098 897,0 

Wyroby ogniotrwałe 1 071 808,7 1 131 832,2 1 282 746,1 1 554 855,2 

Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne 2 313 607,3 2 293 484,4 2 348 453,4 2 522 139,2 

Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny 1 011 185,1 1 054 419,9 1 128 188,2 1 309 542,1 

Wyroby sanitarne ceramiczne 579 573,5 569 885,7 594 487,5 618 855,0 

Cement 3 809 943,7 3 748 863,3 3 998 893,6 4 618 268,7 

Wapno i spoiwa gipsowe 848 371,2 838 745,0 877 082,2 906 715,6 

Wyroby z betonu do celów budowlanych 5 721 006,5 5 726 647,1 6 750 832,9 8 197 449,0 

Wyroby z gipsu do celów budowlanych 497 361,7 529 786,0 600 659,2 600 518,1 

Masy betonowe   4 141 331,3 3 856 724,4 4 414 327,2 5 343 692,9 

Zaprawy murarskie 2 094 427,3 2 049 049,0 1 933 473,7 2 097 676,1 

Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

3 515 393,1 3 517 227,2 4 192 197,4 4 650 756,7 

Żeliwo, stal i żelazostopy 21 509 439,8 21 238 606,8 27 661 028,8 30 544 656,5 

Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali 2 504 090,5 2 540 811,3 3 055 552,7 3 382 436,1 

Pręty ciągnione na zimno 498 270,6 532 378,5 784 367,9 812 374,4 

Wyroby płaskie walcowane na zimno, z wyłączeniem wyrobów ze 1 421 683,7 1 645 228,9 1 986 602,7 2 159 540,7 

                                                           
1 GUS, Rynek producentów wyrobów budowlanych w latach 2015-2018 
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Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 

stali krzemowej elektrotechnicznej 

Wyroby formowane lub profilowane na zimno 3 673 098,9 3 915 278,8 4 583 901,7 4 820 831,0 

Drut ciągniony na zimno 682 039,9 686 765,9 742 928,8 807 810,5 

Miedź . 11 708 009,4 13 558 347,4 13 401 622,5 

Pozostałe metale nieżelazne    13 931,7 22 762,2 27 180,4 31 704,6 

Konstrukcje metalowe i ich części 17 033 647,6 17 757 572,5 19 126 731,3 20 436 907,4 

Drzwi i okna z metalu 2 537 617,8 2 717 544,9 2 892 882,2 3 230 271,7 

Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny 3 072 516,8 3 106 313,1 3 533 914,8 3 878 486,3 

Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane   

10 220 809,3 10 809 050,8 12 126 170,8 12 785 382,3 

Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 6 824 965,1 7 034 960,1 6 510 299,9 6 812 256,5 

Kable światłowodowe 403 188,4 410 797,9 488 024,5 728 814,4 

Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable   6 473 061,5 5 555 081,9 6 117 084,7 6 336 747,0 

Sprzęt instalacyjny 1 484 334,6 1 960 817,7 2 156 267,3 2 505 768,9 

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  

W 2019 roku branżę budowlano-wykończeniową reprezentowało 47 844 przedsiębiorstw przemysłowych związanych 

z produkcją produktów do niej agregowanych. Największa liczba zarejestrowanych podmiotów w grupach 

związanych z produkcją wyrobów budowlanych znajdowała się w województwie mazowieckim – 13,8%. Z kolei,  

w regionie pomorskim zarejestrowanych jest 6,7% firm prowadzących działalność zakwalifikowaną do branży 

budowlano-wykończeniowej.2 Bez względu na obszar administracyjny dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające 

do 9 pracowników (ich udział stanowi ok. 90%). Na drugim miejscu plasują się podmioty zatrudniające od 10 do 49 

pracowników – ich udział w ogóle wynosi 8,5%. W branży charakterystyczna jest przewaga firm, których główną 

działalnością jest produkcja oraz produkcja łączona z handlem i/lub usługami. 

 

 Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wykazany przez przedsiębiorstwa produkujące 

wyroby budowlane w 2018 roku wyniósł 19 791,7 mln PLN, a więc o 15,5% więcej niż w roku 2017. Co istotne firmy 

zaangażowane w produkcję wyrobów wykorzystywanych w procesie budowlanym wykazywały korzystniejsze 

wartości wskaźników rentowności sprzedaży brutto oraz netto w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami 

przemysłowymi. W 2018 roku wskaźniki te kształtowały się na poziomie odpowiednio 6,6% i 5,4%, podczas gdy dla 

                                                           
2 Dane nie obejmują sekcji F-Budownictwo, opis branży dotyczyć miał w szczególności firm zarejestrowanych poza sekcją F – roboty budowlanej, które nie zostały 
uwzględnione w przekazanej, na I etapie, bazie firm 
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przemysłu ogółem wynosiły 5,8% i 4,8%. Szczegóły dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw związanych z 

produkcją wyrobów budowlanych prezentuje tabela poniżej.  

Tabela 5 Wyniki finansowe przedsiębiorstw związanych z produkcją wyrobów budowlanych 

Wyszczególnienie jednostka 2015 2017 2018 

Przychody ogółem mln PLN 247 468,6 283 515,4 305 538,6 

w tym przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów mln PLN 241 266,2 275 448,5 298 757,8 

Koszty ogółem mln PLN 231 912,3 265 688,9 286 310,2 

w tym koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów mln PLN 225 095,0 258 308,5 278 966,3 

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów mln PLN 16 171,3 17 140,1 19 791,7 

Wynik finansowy netto (saldo) mln PLN 13 486,0 15 288,7 16 539,1 

Sprzedaż produktów, towarów i materiałów na eksport mln PLN 97 145,5 118 387,5 127 094,2 

Wskaźnik poziomu kosztów % 93,7 93,7 93,7 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto % 6,7 6,2 6,6 

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto % 5,6 5,6 5,4 

Udział jednostek wykazujących zysk netto % 83,7 83,2 84,0 

Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży % 40,3 43,0 42,5 

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 etapie I projektu, do branży budowlano-wykończeniowej w województwie pomorskim zaliczono 5 016 firm. 

Wśród podmiotów zakwalifikowanych do branży znalazły się przedsiębiorstwa z sekcji C, F, G, M. Tym samym do 

branży zaliczono w szczególności firmy zajmujące się produkcją i przetwórstwem produktów budowlano-

wykończeniowych oraz usługami. 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 6 Charakterystyka podmiotów zakwalifikowanych do branży budowlano-wykończeniowej wg kodów PKD 

SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD 

C - Przetwórstwo 
Przemysłowe 

13.20.D produkcja pozostałych tkanin 

13.30.Z wykończanie wyrobów włókienniczych 

13.91.Z produkcja dzianin metrażowych 

13.92.Z produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 

13.93.Z produkcja dywanów i chodników 

13.94.Z produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych 

13.99.Z produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

16.10.Z produkcja wyrobów tartacznych 

16.21.Z produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 

16.22.Z produkcja gotowych parkietów podłogowych 

16.23.Z produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

16.24.Z produkcja opakowań drewnianych 

16.29.Z 
produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych 

do wyplatania 

17.21.Z produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 

17.24.Z produkcja tapet 

18.12.Z pozostałe drukowanie 

19.20.Z wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 

20.12.Z produkcja barwników i pigmentów 

20.16.Z produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 

20.30.Z produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 

20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

20.60.Z produkcja włókien chemicznych 

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

22.23.Z produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 

22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

23.11.Z produkcja szkła płaskiego 

23.12.Z kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 
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SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD 

23.14.Z produkcja włókien szklanych 

23.20.Z produkcja wyrobów ogniotrwałych 

23.31.Z produkcja ceramicznych kafli i płytek 

23.32.Z produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny 

23.41.Z produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 

23.42.Z produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 

23.43.Z produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 

23.51.Z produkcja cementu 

23.52.Z produkcja wapna i gipsu 

23.61.Z produkcja wyrobów budowlanych z betonu 

23.62.Z produkcja wyrobów budowlanych z gipsu 

23.63.Z produkcja masy betonowej prefabrykowanej 

23.64.Z produkcja zaprawy murarskiej 

23.65.Z produkcja cementu wzmocnionego włóknem 

23.69.Z produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 

23.70.Z cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 

23.91.Z produkcja wyrobów ściernych 

23.99.Z produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych 

24.10.Z produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych 

24.20.Z produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 

24.31.Z produkcja prętów ciągnionych na zimno 

24.32.Z produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 

24.33.Z produkcja wyrobów formowanych na zimno 

24.42.B produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium 

24.43.Z produkcja ołowiu, cynku i cyny 

24.44.Z produkcja miedzi 

24.51.Z odlewnictwo żeliwa 

24.53.Z odlewnictwo metali lekkich 

25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części 

25.12.Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 

25.21.Z produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 

25.29.Z produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 

25.30.Z produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą 

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

25.61.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale 

25.62.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych 

25.72.Z produkcja zamków i zawiasów 

25.73.Z produkcja narzędzi 

25.93.Z produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 

25.94.Z produkcja złączy i śrub 

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

26.51.Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 

27.12.Z produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 

27.40.Z produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 

28.22.Z produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 

28.24.Z produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 

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

28.92.Z produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 

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

30.11.Z produkcja statków i konstrukcji pływających 

31.01.Z produkcja mebli biurowych i sklepowych 

31.09.Z produkcja pozostałych mebli 

32.91.Z produkcja mioteł, szczotek i pędzli 

32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, 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 

33.15.Z naprawa i konserwacja statków i łodzi 

33.17.Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 

33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

F - Budownictwo 

41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 

41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

42.11.Z roboty związane z budową dróg i autostrad 

42.99.Z 
roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
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43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 

43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę 

43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych 

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

43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 

43.31.Z tynkowanie 

43.33.Z posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 

43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

G - Handel Hurtowy i 
Detaliczny; Naprawa 

Pojazdów 
Samochodowych, 

włączając Motocykle 

45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 

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

46.16.Z 
działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, 

obuwia i artykułów skórzanych 

46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.41.Z sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 

46.44.Z sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 

46.47.Z sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 

46.49.Z sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 

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 

47.52.Z 
sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.53.Z 
sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

M - Działalność 
Profesjonalna, 

Naukowa i 
Techniczna 

70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 

70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

71.11.Z działalność w zakresie architektury 

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

71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne 

74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

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

Struktura firm według wielkości zatrudnienia w województwie pomorskim jest bardzo zbliżona do tej 

ogólnokrajowej. Zdecydowaną większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. 

Tabela 7 Przedsiębiorstwa branży budowlano-wykończeniowej w województwie pomorskim według wielkości 
zatrudnienia 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA FIRM UDZIAŁ PROCENTOWY 

Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 4 490 89,5% 

Małe przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 pracowników 403 8,0% 

Średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 pracowników 102 2,0% 

Duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników 21 0,4% 
Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I 

projektu 

Większość przedsiębiorstw w województwie 

pomorskim, stanowią podmioty, których 

głównym przedmiotem działalności są usługi.  

35,5% firm z analizowanego regionu w swojej 

działalności zajmuje się produkcją materiałów 

zaliczanych do branży budowlano-

wykończeniowej. W opinii badanych firm, 
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konkurencja w sektorze budowlano-wykończeniowym w województwie pomorskim jest silna, a możliwości wejścia 

na rynek są trudne. Zdarzają się jednak takie podsektory, w których firmy deklarują, że konkurencja jest słabsza, ze 

względu na unikatowość produktu. Zdecydowana większość przedsiębiorstw deklaruje jednak, silną walkę na rynku 

budowlano-wykończeniowym, gdzie konkuruje się nie tylko technologią, ale również ceną.   

Oczywiście na branżę budowlano-wykończeniową, zarówno w woj. pomorskim, jak i w całym kraju, oddziałują różne 

czynniki makroekonomiczne, w tym w szczególności: 

 społeczno-ekonomiczne – poziom wzrostu gospodarczego w kraju i na świecie wpływa na generowany popyt 

na produkty i usługi branży budowlano-wykończeniowej. Osłabienie koniunktury w bezpośredni sposób 

przekłada się bowiem na wskaźnik ufności konsumenckiej i w ostateczności na podejmowane przez klientów 

decyzje zakupowe. Poprawa sytuacji na rynku pracy, a więc wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia, zwiększa 

siłę nabywczą konsumentów, a tym samym ich aktywność inwestycyjną.  

 społeczne – jednym z istotniejszych czynników oddziałujących na rynek i mających wpływ na podejmowane 

przez firmy działania strategiczne jest zasób siły roboczej. Branża budowlano-wykończeniowa boryka się  

z brakiem wykwalifikowanych pracowników, co przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstw  

i wykorzystywane moce produkcyjne. Trudność ta nasiliła się ze względu na pandemię COVID-19, co 

związane jest z odpływem pracowników z Ukrainy, absencją pracowników w związku z chorobami, 

kwarantanną, koniecznością opieki nad dziećmi 

 stopy procentowe – utrzymywanie niskich stop procentowych wpływa z jednej strony na niższy koszt 

kredytów hipotecznych, a z drugiej strony na nieopłacalność lokat bankowych. Nieruchomości stają się zatem 

atrakcyjną możliwością inwestycyjną. Generowany dzięki nim popyt inwestycyjny zwiększa przychody 

branży.  

W ostatnim czasie istotny wpływ na branżę budowlano-wykończeniową miał trend, który był pokłosiem pandemii 

COVID-19 – wzmożona aktywność remontowa Polaków (patrz: branża meblarska). Wg badań, 84,5% gospodarstw 

domowych w Polsce planuje przeprowadzić remont mieszkania/domu w latach 2020-2021. Analizując plany 

remontowe Polaków, zauważyć można, że najbardziej aktywni w tym obszarze są mieszkańcy województw: 

opolskiego (96,4%), kujawsko-pomorskiego (96,4%), pomorskiego (92,4%), świętokrzyskiego (90,9%). Remonty 

zaplanowane na lata 2020-2021 w gospodarstwach domowych w Polsce najczęściej będą dotyczyły ścian 

wewnętrznych i sufitów (76,5%), a w drugiej kolejności podłóg (58,2%). Jest to powtarzająca się tendencja, a obecnie 

jeszcze bardziej nasilona przez pandemię COVID-19. Gospodarstwa mające więcej czasu, decydują się bowiem 

w szczególności na remonty stosunkowo szybkich do realizacji elementów mieszkania/domu. Najrzadziej 

gospodarstwa domowe planują prace w zakresie bram garażowych, wjazdowych i ogrodzeń (1,9%) oraz związanych 

z materiałami nawierzchniowymi (6,2%). 

 

Oczywiście, jak w każdej branży, również w budowlano-wykończeniowej można zauważyć kilka trendów, które 

oddziałują w znacznym stopniu na sektor i produkty branży: 

 upowszechnienie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną budynków, 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i systemów inteligentnych w budownictwie, 

 zdalne sterowanie budynkami za pomocą odpowiednich aplikacji, 

 wykorzystywanie rozwiązań bazujących na zielonej infrastrukturze – zielone tarasy, dachy, fasady, 

 proste bryły – wzrost zainteresowania budowaniem minimalistycznych domów, 

 duże przeszklenia - tendencje obowiązujące na polskim rynku stolarki okiennej wpisują się w globalne trendy 

zmierzające ku zwiększaniu powierzchni okien. Obecnie można zauważyć rosnące zainteresowanie dużymi 

przeszkleniami, głównie stolarką aluminiową, która pozwala budować duże, przeszklone powierzchnie. Jeśli 

duże okna to w przesuwanych systemach, 

 produkty o podwyższonych parametrach termoizolacyjnych, 
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 produkty „smart”, również obejmujące elementy wykończeniowe m.in. rolety i żaluzje. 

Region pomorski rozwija się w podobnym tempie do pozostałych obszarów naszego kraju posiadając zarówno 

mocne, jak i słabe strony. Do silnych stron branży budowlano-wykończeniowej w województwie pomorskim można 

zaliczyć: 

 wysoki poziom rozwoju technologicznego i wysoka jakość produktów, 

 konkurencyjność cenowa robót budowlanych na tle innych krajów europejskich, 

 wykwalifikowana kadra kierownicza i inżynieryjna, 

 lokalizacja - woj. pomorskie ma bardzo dobre położenie zarówno względem Europy Zachodniej, jak również 

Skandynawii, która jest jednym z kierunków eksportowych. Przewagą województwa jest również bliskość 

portu stanowiącego kluczową przewagę transportową.  

 w województwie pomorskim swoje siedziby posiadają producenci o ugruntowanej pozycji i wyznaczający 

trendy rynkowe m.in. Drutex, Balex Metal, Porta KMI, Vetrex. 

 doświadczenie eksportowe - producenci posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie we współpracy  

z zagranicznymi rynkami, a także rozumieją konieczność spełniania wysokich wymogów i oczekiwań 

tamtejszych klientów. 

Natomiast do słabych stron branży budowlano-wykończeniowej w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 brak lub słabo wykwalifikowani pracownicy (w szczególności produkcyjni i usługowi) – branży brakuje 

specjalistów, a lukę często wypełnia się niedoświadczonymi pracownikami z Ukrainy.  

 wysoka konkurencja – konkurencja przede wszystkim cenowa, 

 duże rozdrobnienie podmiotów, 

 udział „szarej strefy”, 

 niedostatecznie wykwalifikowani absolwenci szkół budowlanych, 

 zaniedbane szkolnictwo zawodowe.  

Z kolei, do problemów oraz zagrożeń branży budowlano-wykończeniowej w województwie pomorskim, często 

wymienianych również przez badane firmy, można zaliczyć: 

 wzrost cen materiałów budowlanych, surowców i kosztów pracy 

 problemy z przepływem środków pieniężnych – z trudnością tą niezmiennie zmagają się w szczególności 

firmy usługowe reprezentujące sektor budowlano-wykończeniowy. Kumulacja inwestycji, wzrost kosztów 

pracy i brak mocy przerobowych powoduje, iż rentowność kontraktów jest na niskim poziomie, a część z nich 

jest wręcz nieopłacalna. 

 niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe - pomimo wysokiego popytu na mieszkania większość Polaków nie 

może pozwolić sobie na zakup własnego M. – szacuje się, że odsetek ten wynosi aż 60-70%. Problem ten 

jeszcze mocniej pogłębia wzrost cen nieruchomości. W najbliższym czasie nie ma co liczyć, że ten trend się 

odwróci. Ceny pozostaną wysokie, dopóki będzie utrzymywał się wysoki popyt, ciągle przewyższający podaż. 

Ta część rynku stanowi niewykorzystany potencjał branży. 

 brak wykwalifikowanych pracowników – przekładający się na brak mocy przerobowych firm produkcyjnych 

oraz usługowych i wynikające z tego opóźnienia w realizacji projektów, a także trudności w zakresie samego 

zakontraktowania wykonawstwa. 

 trudności z dostawami produktów, półproduktów i surowców - problemy z dostawami produktów 

z zagranicy, czy też samym wstrzymaniem lub ograniczeniem produkcji wielu wyrobów. 

 spadek popytu zewnętrznego – już przed pandemią COVID-19 spodziewano się spowolnienia koniunktury na 

świecie, co bezpośrednio wpłynie na wyniki finansowe przedsiębiorstw. 

 opóźnienia w oddawaniu rozpoczętych już inwestycji – inwestycje, które są już na zaawansowanym etapie 

bez wątpienia będą, jak najszybciej kończone, jednak nawet w takich przypadkach kilkumiesięczne 
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opóźnienia  

w oddaniu ich do użytkowania są prawdopodobne ze względu na trudności kadrowe i produktowe.  

 wstrzymanie się z rozpoczynaniem nowych inwestycji – większość inwestorów wstrzyma się 

z rozpoczynaniem nowych projektów ze względu na spadek popytu. 

 spadek popytu na mieszkania oraz nowe obiekty kubaturowe, z wyjątkiem tych magazynowych, co związane 

jest ze wzrostem rynku e-commerce. 

 wydłużenie się przeciętnego czasu trwania budowy w przypadku niedawno rozpoczętych inwestycji. 

 ryzyko zwiększenia się szarej strefy – ze względu na trudną sytuację finansową, w szczególności wśród 

małych i średnich firm, istnieje duża szansa na wzrost zachowań, w wyniku których przedsiębiorcy 

i pracownicy będą chcieli odbić sobie straty spowodowane COVID-19. 

 pandemia COVD-19 i zamknięcie gospodarki przełożyło się na ogromne straty branży. Ryzyko kolejnego 

lockdownu miałoby dramatyczne skutki nie tylko dla sektora budowlano-wykończeniowego, ale również 

całej polskiej i światowej gospodarki. Ponowne zahamowanie popytu, zarówno wewnętrznego, jak 

i zewnętrznego, oznaczałby upadek wielu przedsiębiorstw z branży.  

Przed pomorską branżą budowlano-wykończeniową jest wiele perspektyw i szans rozwoju. Do głównych z nich 

można zaliczyć: 

 dobre nastroje konsumenckie – wzrost dochodów społeczeństwa, wynikający ze wzrostu wynagrodzenia 

oraz transferów społecznych, wpływa z jednej strony na poczucie bezpieczeństwa gospodarstw domowych,  

a z drugiej polepsza ich zdolność kredytową. Przekłada się to na podejmowane przez nich decyzje zakupowe.  

 deficyt mieszkaniowy – na rynku ciągle brakuje min. 2,5 mln mieszkań. Zakładając rok roczne zwiększanie 

zasobu o 200 tys. mieszkań zaspokojenie deficytu zajmie 12-13 lat. Jednak nie tylko deficyt mieszkaniowy 

jest problemem, z którym boryka się polski rynek. Trudność stanowi też dostępność tańszych mieszkań – 

społecznych, komunalnych. Determinanty te są szansą do rozwoju branży zarówno w sferze produkcji, jak  

i usług.  

 możliwość zmiany łańcucha dostaw – pandemia jest szansą dla krajowych producentów na dostarczanie 

potrzebnych surowców/produktów sprowadzanych do tej pory z zagranicy.  

 wzrost aktywności remontowej Polaków.  

 zmieniająca się moda – pandemia COVID-19 spowodowała zwiększone zainteresowanie Polaków na domy 

jednorodzinne (również „bliźniaki”), 

 intensywna zmiana wzornictwa – w branży budowlano-wykończeniowej treny w zakresie wykańczania 

wnętrz zmieniają się bardzo szybko. Należy dostosowywać produkty do potrzeb klientów, agregując je na 

elementy do wnętrz loftowych, industrialnych, nowoczesnych itp.  

W 2018 roku Polska wyeksportowała wyroby budowlane do 203 krajów, przy czym największą wartość eksportu 

odnotowano do krajów UE – 87 919,4 mln PLN, co stanowiło 83,1% eksportu tych wyrobów. Łączna wartość eksportu 

wyrobów budowlanych w 2018 roku wyniosła 105,8 mld PLN, z czego najwięcej, bo aż 29,5% sprzedano do naszego 

zachodniego sąsiada – Niemiec. Drugim kierunkiem eksportowym były Czechy, a trzecim Francja. W 2018 roku łączna 

wartość eksportu wyrobów budowlanych do tych krajów stanowiła aż 44,7% polskiego eksportu tych produktów. 

Tabela 8 Eksport wyrobów budowlanych ogółem oraz z wybranymi krajami europejskimi w 2018 roku 

 Eksport wyrobów 
budowlanych (w PLN) 

Struktura eksportu wyrobów 
budowlanych według krajów (w %) 

Eksport ogółem 105 824 865 653 100,00 

Albania 6 829 140 0,0 

Austria 2 200 430 556 2,1 

Belgia 2 215 905 255 2,1 

Białoruś 676 415 660 0,6 

Bułgaria 328 475 429 0,3 

Chorwacja 315 097 251 0,3 
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Cypr 17 286 853 0,0 

Czechy 9 805 084 713 9,3 

Dania 2 417 919 656 2,3 

Estonia 706 392 924 0,7 

Finlandia 1 230 087 436 1,2 

Francja 6 252 078 507 5,9 

Grecja 111 067 708 0,1 

Hiszpania 1 394 293 282 1,3 

Holandia 2 853 914 355 2,7 

Irlandia 389 718 158 0,4 

Litwa 1 764 869 803 1,7 

Luksemburg 439 008 405 0,4 

Łotwa 658 182 934 0,6 

Malta 6 837 130 0,0 

Niemcy 31 246 684 739 29,5 

Norwegia 2 004 204 332 1,9 

Portugalia 246 374 582 0,2 

Rosja 2 086 798 458 2,0 

Rumunia 1 850 943 692 1,7 

Słowacja 3 716 180 643 3,5 

Słowenia 583 358 906 0,6 

Szwajcaria 1 371 279 725 1,3 

Szwecja 3 708 912 502 3,5 

Ukraina 2 040 252 473 1,9 

Węgry 4 264 418 221 4,0 

Wielka Brytania 4 260 395 930 4,0 

Włochy 4 935 507 857 4,7 
Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie GUS – Rynek producentów wyrobów budowlanych w latach 2015-2018  

Tabela 9 Eksport wybranych produktów budowlanych w latach 2016-2018 (w PLN) 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

Kamień ozdobny lub budowlany, wapień, gips, kreda i łupek 146 246 839 135 510 217 167 183 796 

Żwir, piasek, glina i kaolin    156 495 150 159 967 596 188 643 805 

Gotowe płyty podłogowe 968 713 294 1 073 887 538 1 068 795 987 

Pozostałe wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa 4 074 726 311 4 433 406 420 4 472 710 392 

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa 5 424 545 504 5 891 795 199 6 809 628 899 

Szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce 3 942 118 940 4 083 397 316 4 452 650 121 

Wyroby ogniotrwałe 799 349 867 932 546 795 1 138 965 238 

Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne 1 104 331 515 1 126 417 510 1 203 447 501 

Cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny 170 310 035 185 725 347 188 575 827 

Wyroby sanitarne ceramiczne 537 732 420 577 203 927 607 972 643 

Cement 233 447 726 250 076 593 259 359 044 

Wapno i spoiwa gipsowe 121 361 853 100 943 800 96 054 957 

Wyroby z betonu do celów budowlanych 847 530 807 993 535 805 1 237 128 391 

Wyroby z gipsu do celów budowlanych 153 003 041 231 125 774 242 572 432 

Masy betonowe   4 446 002 3 210 002 2 181 090 

Zaprawy murarskie 80 996 895 91 347 268 106 620 391 

Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

1 739 278 896 2 062 999 888 2 364 557 690 

Żeliwo, stal i żelazostopy 11 906 789 084 15 072 607 915 16 145 226 438 

Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali 2 359 082 603 2 809 578 459 3 465 159 232 

Pręty ciągnione na zimno 301 308 513 406 999 938 529 268 773 

Wyroby płaskie walcowane na zimno, z wyłączeniem wyrobów ze stali 
krzemowej elektrotechnicznej 

305 550 195 368 169 660 396 639 526 

Wyroby formowane lub profilowane na zimno 1 277 937 528 1 610 998 673 1 918 458 225 

Drut ciągniony na zimno 340 951 144 403 197 382 421 686 835 

Miedź 9 276 038 455 10 870 440 848 10 187 761 960 

Pozostałe metale nieżelazne    169 142 959 180 712 623 186 349 194 

Konstrukcje metalowe i ich części 8 261 154 704 9 234 004 677 10 217 494 912 

Drzwi i okna z metalu 1 088 936 093 1 232 983 820 1 554 730 784 

Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny 2 162 878 042 2 535 376 980 2 827 527 729 
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Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane   10 565 038 694 11 559 189 049 13 323 361 231 

Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 7 355 808 328 7 797 213 798 8 764 330 595 

Kable światłowodowe 703 545 540 860 468 554 1 088 483 635 

Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable   3 634 944 869 4 386 614 266 4 410 971 946 

Sprzęt instalacyjny 2 878 626 676 3 216 113 449 3 663 723 906 

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

Na postawie danych eksportowych prezentowanych na stronie International Trade Centre 

(https://www.intracen.org/), w ramach branży budowalno-wykończeniowej przeanalizowano wybrane kategorie 

kilku grup produktów: 

 44 - Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny, 

 57 - Dywany i inne tekstylne pokrycia podłogowe, 

 59 - Tkaniny tekstylne impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane; artykuły tekstylne do użytku 

przemysłowego, 

 68 - Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów, 

 69 – Produkty ceramiczne, 

 70 -Szkło i wyroby szklane, 

 73 - Artykuły z żelaza lub stali, 

 76 - Aluminium i artykuły z aluminium, 

 83 - Artykuły różne z metali nieszlachetnych. 

Szczegółowe dane eksportowe dotyczące tej grupy przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 10 Eksport wybranych produktów branży budowlano-wykończeniowej  

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 
4417 -  Narzędzia, korpusy narzędzi, 
rękojeści narzędzi, korpusy i rękojeści 

mioteł lub szczotek, z drewna; podeszwy 
do butów i prawidła do butów, z drewna 

(z wyłączeniem form stosowanych do 
produkcji czapek, form objętych pozycją 
8480, pozostałych maszyn i elementów 

maszyn, z drewna) 

5,7 5,9 5,4 9,0 9,9 6,7 6,9 6,6 10,5 11,3 

4413 -  Drewno metalizowane i inne 
zagęszczone drewno w postaci bloków, 

płyt, listew lub profili 
14,6 15,9 6,4 8,6 19,7 14,6 16,9 6,9 9,7 19,8 

4410 - Płyta wiórowa, płyta o wiórach 
zorientowanych "OSB" i podobna płyta, 
np. Płyta wiórowa, z drewna lub innych 

zdrewniałych materiałów, nawet 
aglomerowana żywicami lub innymi 

organicznymi substancjami wiążącymi (z 
wyłączeniem płyt pilśniowych, 

fornirowanych, komórkowych płyt 
drewnianych i płyt z materiałów 

zdrewniałych aglomerowany cementem, 
tynkiem lub innymi mineralnymi środkami 

wiążącymi) 

132,6 145,6 166,2 192,5 196,0 138,4 151,8 171,9 198,6 199,0 

4418 -  Stolarka budowlana i ciesielska, 
z drewna, m.in. komórkowe panele 

drewniane, zmontowane panele 
podłogowe, gonty i dachówki, z drewna  
(z wyłączeniem paneli ze sklejki, bloków, 

listew i fryzów na parkiet, 
niezmontowanych oraz budynków 

prefabrykowanych 

933,9 981,7 1 055,6 1 173,3 833,0 958,3 1 010,0 1 095,4 1 215,2 855,5 

5703 - Dywany i pozostałe pokrycia 
podłogowe włókiennicze, igłowane 

igłowane, nawet gotowe 
133,7 132,0 126,4 128,5 106,4 135,8 133,4 130,2 134,5 110,3 

5702 - Dywany i pozostałe pokrycia 
podłogowe włókiennicze, tkane, nieigłowe 

ani nieflokowane, nawet gotowe, 
włączając. Kelem, Schumacks, Karamanie i 

43,5 42,0 46,0 45,6 49,4 56,7 53,1 53,3 53,2 55,4 

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 
podobne ręcznie tkane dywaniki 

5705 -  Dywany i pozostałe pokrycia 
podłogowe włókiennicze, nawet gotowe (z 

wyłączeniem wiązanych, tkanych lub 
igłowanych igłowanych oraz filcu) 

15,3 17,5 17,0 18,9 27,4 15,4 17,6 17,1 19,0 27,6 

5704 -  Dywany i pozostałe pokrycia 
podłogowe, z filcu, nieigłowe ani 

nieflokowane, nawet gotowe 
11,2 15,9 17,1 22,6 14,2 11,3 16,0 17,2 22,7 14,3 

5701 - Dywany i pozostałe pokrycia 
podłogowe włókiennicze, z materiałów 

włókienniczych, wiązane, nawet gotowe 
1,5 1,7 1,5 2,2 1,4 1,5 1,7 1,6 2,3 1,5 

5904 - Linoleum, nawet cięte według 
kształtu; pokrycia podłogowe składające 
się z powłoki lub pokrycia nałożonego na 

podkładzie włókienniczym, nawet 
wycinane według kształtu 

0,1 0,5 0,9 1,2 1,3 0,1 0,5 0,9 1,2 1,3 

5905 - Tekstylne okleiny ścienne 0,06 0,06 0,06 0,1 0,1 0,08 0,07 0,09 0,2 0,1 
6810 - Artykuły z cementu, betonu lub ze 

sztucznego kamienia, nawet zbrojone 
169,4 187,1 204,3 308,3 339,6 174,8 192,8 212,6 315,6 347,8 

6802 - Kamień monumentalny lub 
budowlany, naturalny (z wyłączeniem 
łupków), obrobiony i artykuły; kostki 

mozaikowe itp. z kamienia naturalnego, 
m.in. łupek, nawet na podłożu; sztucznie 

barwione granulki, odłamki, proszek z 
kamienia naturalnego, w tym łupek (z 

wyłączeniem kostki brukowej, 
krawężników, płyt chodnikowych; artykuły 

z topionego bazaltu i wypalanego 
steatytu; biżuteria, zegary, lampy i części; 
guziki, kredy, oryginalne rzeźby i posągi) 

18,4 18,5 17,5 25,9 22,9 19,2 19,3 18,9 26,3 26,9 

6910 - Ceramiczne zlewozmywaki, 
umywalki, postumenty umywalek, wanny, 
bidety, miski ustępowe, spłuczki, pisuary i 

podobne urządzenia sanitarne (z 
wyłączeniem mydelniczek, uchwytów na 
gąbki, szczoteczek do zębów, wieszaków 

na ręczniki i uchwytów na papier 
toaletowy) 

116,8 119,9 123,2 135,8 139,9 118,7 121,5 125,3 137,8 141,8 

6902 - Cegły, bloki, płytki i podobne 
wyroby ceramiczne konstrukcyjne, 
ogniotrwałe (z wyłączeniem tych z 

krzemionkowych mączek kopalnych lub 
podobnych ziem krzemionkowych) 

56,9 58,2 64,4 86,6 76,1 77,3 68,2 74,2 103,5 97,0 

6905 - Dachówki, nasady kominów, 
nasady kominowe, wkłady kominowe, 

ozdoby architektoniczne i inne ceramiczne 
wyroby konstrukcyjne (z wyłączeniem 

krzemionkowych mączek kopalnych lub 
podobnych ziem krzemionkowych, 

ogniotrwałych ceramicznych elementów 
konstrukcyjnych, rur i innych elementów 

do odwadniania i podobnych celów) 

27,7 26,4 25,3 26,9 24,5 27,8 26,5 25,3 27,1 25,0 

6904 - Cegły budowlane, bloki podłogowe, 
podporowe lub wypełniające i tym 

podobne, ceramiczne (z wyłączeniem tych 
z krzemionkowych mączek kopalnych lub 
podobnych ziem krzemionkowych, cegieł 
ogniotrwałych objętych pozycją 6902 oraz 

płyt i chodników, palenisk i płytek 
ściennych objętych pozycją 6907 i 6908) 

8,8 8,1 8,1 7,8 10,1 8,9 8,1 8,2 7,8 10,2 

6908 - Szkliwione ceramiczne płyty 
chodnikowe, kafle lub płytki ścienne; 

szkliwione ceramiczne kostki mozaikowe i 
tym podobne, nawet na podłożu (z 

wyłączeniem krzemionkowych mączek 
kopalnych lub podobnych ziem 

krzemionkowych, ogniotrwałych wyrobów 
ceramicznych, płytek specjalnie 

przystosowanych jako maty stołowe, 
artykuły ozdobne i płytki produkowane 

specjalnie do pieców) 

156,9 180,5 - - - 160,3 183,9 - - - 

6907 -  Nieszkliwione ceramiczne płyty 
chodnikowe, kafle lub płytki ścienne; 

59,1 58,0 242,5 258,1 - 61,8 61,6 249,9 266,2 - 
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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 
nieszkliwione ceramiczne kostki 

mozaikowe i tym podobne, nawet na 
podłożu (z wyłączeniem krzemionkowych 
mączek kopalnych lub podobnych ziem 

krzemionkowych, ogniotrwałych wyrobów 
ceramicznych, płytek specjalnie 

przystosowanych jako maty stołowe, 
artykuły ozdobne i płytki produkowane 

specjalnie do pieców) 
7016 - Płytki chodnikowe, płyty, cegły, 
kwadraty, płytki i pozostałe artykuły ze 
szkła prasowanego lub formowanego, 

nawet zbrojone, do celów budowlanych 
lub konstrukcyjnych (z wyłączeniem 
laminowanego bezpiecznego szkła i 

wielościennych elementów izolacyjnych ze 
szkła); kostki szklane i drobnica szklana, 

nawet na podłożu, do mozaik lub 
podobnych; światła ołowiowe i podobne; 
szkło wielokomórkowe lub piankowe w 

blokach, panelach, płytach, skorupach lub 
podobnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

4,8 4,5 3,4 5,4 4,2 5,1 4,8 4,3 5,7 4,4 

7308 -  Konstrukcje i części konstrukcji 
"np. Mosty i odcinki mostów, śluzy, wieże, 

maszty kratowe, dachy, konstrukcje 
dachowe, drzwi i okna oraz ich ramy i 

progi do drzwi, okiennic, balustrad, filarów 
i kolumn", z żelaza lub stal; płyty, pręty, 

kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym 
podobne, przygotowane do użytku w 

konstrukcjach, z żeliwa lub stali (z 
wyłączeniem budynków 

prefabrykowanych objętych pozycją 9406) 

1 526,4 1 570,5 1 904,9 2 272,9 2 530, 5 1 656,0 1 659,7 1 978,3 2 355,6 2 625,6 

7610 - Konstrukcje i części konstrukcji "np. 
Mosty i odcinki mostów, wieże, maszty 

kratowe, filary i kolumny, dachy, 
konstrukcje dachowe, drzwi i okna oraz 

ich ramy i progi do drzwi, okiennic, 
balustrad", z aluminium (z wyłączeniem 

budynków prefabrykowanych pozycji 
9406); płyty, pręty, kształtowniki, rury i 

tym podobne, przygotowane do użytku w 
konstrukcjach, z aluminium 

311,2 336,8 366,7 510,1 636,8 327,8 356,6 398,9 541,7 673,4 

8302 - Oprawy, okucia i podobne artykuły 
z metali nieszlachetnych, nadające się do 

mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, 
nadwozi, wyrobów rymarskich, kufrów, 

kufrów, szkatułek lub podobnych; wieszaki 
na kapelusze, kołki do kapeluszy, 

wsporniki i podobne mocowania z metali 
nieszlachetnych; kółka samonastawne z 
mocowaniami z metalu nieszlachetnego; 
automatyczne urządzenia do zamykania 

drzwi z metalu nieszlachetnego 

635,8 667,4 757,6 846,5 726,5 670,5 701,6 837,3 941,7 812,0 

RAZEM 4 384,4 4 594,7 5 160,5 6 086,8 5 769,9 4 647,1 4 812,6 5 434,4 6 396,1 6 060,2 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre 

(https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%

7c1%7c1%7c1, dostęp: 11.08.2020) 

W województwie pomorskim 17,2% firm branży budowlano-wykończeniowej prowadziło w ciągu ostatniego roku 

działalność eksportową. Z kolei, w perspektywie najbliższego roku: 

 30,1% firm planuje podjąć działania eksportowe, 

 30,7% całkowicie kończy działania eksportowe, 

 34,9% wstrzymuje się z działaniami eksportowymi, 

 4,3% nie podjęła jeszcze decyzji. 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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Natomiast spośród tych firm, które zamierzają kontynuować działalność eksportową, 30,8% prognozuje mniejszą 

sprzedaż eksportową w najbliższym roku, 30,8% uważa, że wartość eksportu będzie utrzymywać się na tym samym 

poziomie, a 16,2% deklaruje wyższą wartość sprzedaży eksportowej. 22,2% przedsiębiorców nie jest wstanie 

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

Średnia wartość przychodu generowana przez eksport w firmach branży budowlano-wykończeniowej w woj. 

pomorskim wynosiła 41,9%.  

W opinii przedsiębiorców firmy z województwa pomorskiego, które nie decydują się na działania eksportowe robią 

to m.in. z powodu braku odpowiedniego doświadczenia, braku wiedzy w zakresie prowadzenia marketingu w innych 

krajach, bariery językowej – braku pracowników, którzy posługują się językami obcymi w zestawieniu 

z kompetencjami sprzedażowymi.  

Eksportowanymi produktami branży budowlano-wykończeniowej w woj. pomorskim są m.in. okna i drzwi, okucia 

budowlane, wyroby stolarskie i ciesielskie, żaluzje i rolety, pokrycia dachowe. Największy potencjał eksportowy tkwi 

przede wszystkim w branży stolarki okiennej i drzwiowej. Łączny eksport stolarki budowlanej w UE w 2019 roku 

ukształtował się na poziomie blisko 9,1 mld EUR, a więc o 2,6% więcej niż w roku 2018. Już piąty rok z rzędu liderem 

pod względem wartości eksportu stolarki budowlanej wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej pozostała Polska. 

Zarówno wartość eksportu naszego kraju, jak i jego udział, z roku na rok, zwiększa się. Polska w 2015 roku 

odpowiadała za 21,0% całego eksportu branży na Starym Kontynencie, w ubiegłym roku wskaźnik ten zwiększył się 

do poziomu 24,7%. Na drugim miejscu uplasował się niemiecki eksport z 19,6% udziałem. W 2019 roku polskie firmy 

sprzedały za granicę stolarkę budowlaną za kwotę ponad 2,2 mld EUR, a więc o 5,2% więcej niż w roku poprzednim. 

Pomimo rekordowej wartości eksportu tempo wzrostu branży wyhamowało. W 2018 roku dynamika wzrostu rynku 

wynosiła 12,4%, w 2019 była już ponad dwukrotnie niższa 

 

Na przestrzeni lat 2009-2014 największy udział w wartości eksportu ogółem okien, okien balkonowych i ich ram  

z drewna miało województwo pomorskie. W 2014 roku wartościowo wyeksportowano z niego produkty za blisko  

425,0 mln PLN, co stanowi 25,6% ogólnej wartości eksportu tego rodzaju okien. Udział pozostałych województw  

w ogólnej strukturze nie przekraczał 8,0%. W sektorze eksportu drzwi i okien z tworzyw sztucznych woj. pomorskie,  

w 2014 roku, zajmowało 2 miejsce z udziałem wynoszącym 16,1%. Z kolei, największy udział w wartości eksportu 

drzwi, okien i ich ram oraz progów drzwiowych z żeliwa lub stali miały województwa dolnośląskie (19,87%) 

i kujawsko-pomorskie (19,86%). Najwyższy wzrost w strukturze, dotyczył zaś województwa pomorskiego – 18,5% 

udział. 

Najbardziej perspektywicznymi rynkami eksportowymi są przede wszystkim kraje UE, Skandynawia, Rosja, RPA, 

Kanada, USA. Trzeba jednak pamiętać, aby z jednej strony patrzeć na rynki bogatsze, bo nadal polski produkt jest tam 
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konkurencyjny cenowo (wkrótce może się to zmienić, gdyż surowce wszędzie na świecie będą kosztować tyle samo, 

koszty pracy rosną, więc ta cena ostatecznie będzie stawać się coraz mniej konkurencyjna), a z drugiej trzeba też 

zwrócić uwagę na te kraje, które zaczynają dopiero procesy renowacji. W perspektywie 5-10 lat perspektywicznymi 

rynkami eksportowymi będą te kraje, które dopiero „odżywają”, czyli np. Rumunia, a właściwie cały tamtejszy region. 

Ten kraj kiedyś dużo wybudował i jest tam teraz masa budynków wymagających renowacji. Mamy zatem do 

czynienia z sytuacją, która działa się już np. we Francji. 

Potencjał eksportowy polskich produktów jest bardzo duży. Polskie wyroby cieszą się na rynkach zagranicznych coraz 

większą renomą – są bardziej rozpoznawalne i kojarzone z wysoką jakością. Jednak, aby zaistnieć na danym rynku 

trzeba dobrze poznać specyfikę danego kraju oraz ryzyka, jakie wiążą się ze sprzedażą produktów na ich terytorium. 

Większość producentów nie widzi większych barier związanych z eksportem. Częściowo wynika to z wieloletnich 

tradycji eksportowych polskich przedsiębiorstw, które przez lata obecności na rynkach zagranicznych zdobyły wiedzę, 

jak z sukcesem się po nich poruszać. Do najważniejszych barier w prowadzeniu działalności eksportowej produktów  

i usług branży budowlano-wykończeniowej można zaliczyć: 

 mentalność konsumencką, patriotyzm konsumencki – klienci zagraniczni wybierają produkty wytwarzane 

przez lokalnych producentów. Jeżeli zatem w danym kraju występuje produkt rodzimy to jest on wybierany 

częściej niż produkt obcy.  

 obawa partnerów zagranicznych dotyczącą współpracy z polskim przedsiębiorcą – firmy zagraniczne nie mają 

pewności, czy polskie firmy sprostają wymaganiom rynku zachodniego. Wątpliwość w tym aspekcie stanowi 

przede wszystkim terminowość dostaw oraz jakość produktów. Istotną kwestią jest także zaspokojenie 

wymagań związanych z serwisem produktów. Polscy producenci, aby zyskać zaufanie zagranicznych 

kontrahentów muszą wykazać się dobrą jakością produktów, a także wysokim poziomem obsługi. Warto 

zwrócić uwagę na to, że wizerunek polskich podmiotów jako partnerów biznesowych jest coraz bardziej 

pozytywny.     

 biurokratyzacja – trudność w dostępie do obcych rynków wynika z regulacji, które narzucają na polskich 

producentów przygotowanie dodatkowych certyfikatów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

 różnice kulturowe 

 protekcjonizm krajowy – firmy rodzime funkcjonujące w ramach konkretnego kraju tworzą związki, których 

celem jest ograniczenie dostępu do rynku podmiotom zagranicznym.  

 rygorystyczne normy unijne - utrudnieniem są również bardzo rygorystyczne normy unijne, które wymagają 

ciągłego podnoszenia parametrów technicznych wybranych produktów. 

 zmienne kursy walutowe  

 niska jakość asortymentu oferowanego przez mniejsze podmioty – niska jakość produktów, którą oferują 

mniejsze podmioty (konkurujące na rynku głównie ceną) wpływa na postrzeganie całej branży. 

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. Istotne jest 

prowadzenie natężonej polityki proeksportowej – długofalowej i nastawionej na budowanie jakości polskich 

produktów. 

Pandemia COVID-19 zaskoczyła wszystkich. Nikt nie spodziewał się, że wirus, który pojawił się niespodziewanie  

w Chinach, tak szybko i na tak dużą skalę opanuje nie tylko Azję, ale również Europę i cały świat. Całe życie społeczne 

i gospodarcze musiało zostać w bardzo krótkim czasie dostosowane do nowych realiów. Budownictwo jest jednak 

jedną z tych branż, która stosunkowo dobrze radzi sobie z zaistniałą sytuacją. W kraju bowiem jest jeszcze wiele do 

zmodernizowania i wybudowania. Oczywiście, w trudnej sytuacji są bez wątpienia te przedsiębiorstwa, które 

większość swojej produkcji eksportują. Po pierwsze, sytuacja w Zachodniej Europie, która jest często głównym 

kierunkiem eksportowym, wydaje się zdecydowanie gorsza od tej we wschodnich krajach Starego Kontynentu. 

Dlaczego? Przyczyn jest wiele, począwszy od zbyt późnego podjęcia działań zmierzających do minimalizacji 

współczynnika reprodukcji wirusa, poprzez nadmierną wiarę w stabilność systemu opieki zdrowotnej, a skończywszy 
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na samej mentalności społecznej. Każdy z nas jest świadomy podstawowych, negatywnych skutków pandemii: 

spadek PKB, wzrost bezrobocia, zwiększenie deficytu budżetowego. Budownictwo należy jednak do nielicznych 

sektorów, które wykazują relatywnie wysoką odporność na utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki związanej 

z pandemią COVID-19. Nie oznacza to jednak, że branża wyjdzie z tej sytuacji bez szwanku. Większe skutki słabnącej 

koniunktury przedsiębiorstwa mogą odczuć dopiero w 2021 roku.  

W branży budowlano-wykończeniowej 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  Strona internetowa 

ZRZESZENIA KRAJOWE I REGIONALNE 

1 Stowarzyszenie Producentów Pap www.sppap.com.pl 

2 Polski Związek Pracodawców Budownictwa www.pzpb.com.pl 

3 Związek Polskie Okna i Drzwi www.poid.eu 

4 Stowarzyszenie Producentów Cementu www.polskicement.pl 

5 Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce www.spbt.pl 

6 Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej www.spchb.pl 

7 Stowarzyszenie Architektów Polskich www.sarp.org.pl 

8 Polski Związek Producentów Farb i Klejów www. pzpfik.pl 

9 Stowarzyszenie Wykonawców Hydroizolacji i Renowacji w Budownictwie www.eksperciodizolacji.pl 

10 Polskie Zrzeszenie Płytkarzy www.pzp.org.pl 

11 Polskie Stowarzyszenie Dekarzy www.dekarz.com.pl 

12 Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad www.dafa.com.pl 

13 Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych www.pzwfs.com.pl 

14 Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy www.parkieciarzepolscy.com.pl 

15 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy www.parkieciarzeosp.com.pl 

16 Stowarzyszenie Wykonawców Robót Glazurniczych i Malarskich x 

17 Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych www.pswip.pl 

18 Polska Izba Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl 

19 Stowarzyszenie Elektryków Polskich www.sep.com.pl 

20 Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych www.prik.pl 

21 Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji www.spebk.pl 

22 Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych www.plytywarstwowe.com.pl 

23 Stowarzyszenie Producentów Szkła Budowlanego www.polskieszyby.pl 

24 Stowarzyszenie Wykonawców Budowlanych www.wykonawcy.org 

25 Polska Unia Dystrybutorów Stali www.puds.pl 

26 Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej www.zwiazek.org.pl 

27 Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej www.kostka-brukowa.org.pl 

28 Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa www.dlabudownictwa.pl 

29 Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego www.pzpo.pl 

30 Stowarzyszenie Producentów Ceramiki Poryzowanej www.spcp.pl 

31 Stowarzyszenie Producentów Styropianu www.producencistyropianu.pl 

32 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie www.kominkipolskie.com.pl 

33 Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń www.systemyocieplen.pl 

34 Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej – Szklanej i Skalnej www.miwo.pl 

35 Polski Związek Firm Deweloperskich www.pzfd.pl 

36 Polski Klaster Eksporterów Budownictwa www.pcoce.com 

37 Polska Federacja Budownictwa x 

38 Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa www.psmb.pl 

39 Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego www.plgbc.org.pl 

40 Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych www.kosztorysowanie.org.pl 

41 Polska Izba Budownictwa www.pib.net.pl 

42 Polskie Stowarzyszenie Gipsu www.polskigips.pl 

43 Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań www.sbdim.pl 
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44 Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki www.snb.org.pl 

45 Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych www.ssrw.pl 

46 Stowarzyszenie Mieszkanicznik www.mieszkanicznik.org.pl 

47 Stowarzyszenie Dom Drewniany www.domydrewniane.org 

48 Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV www.polskapv.pl 

49 Stowarzyszenie Producentów Betonu www.s-p-b.pl 

50 Gdański Klaster Budowlany www.gkb.com.pl 

51 Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa www.pom.piib.org.pl 

52 Pomorskie Zrzeszenie Budowlane www.zrzeszenie-budowlane.pl 

MAGAZYNY/STRONY INTERNETOWE 

1 Fachowy Instalator www.fachowyinstalator.pl 

2 Łazienka x 

3 Budownictwo polskie www.budownictwo-polskie.pl 

4 Świat Szkła www.swiat-szkla.pl 

5 Materiały budowlane www.materialybudowlane.info.pl 

6 Murator www.muratordom.pl 

7 Muratorplus www.muratorplus.pl 

8 Budowa.org www.budowa.org 

9 Budownictwo.org www.budownictwo.org 

10 Tworzywa.org www.tworzywa.org 

11 Styropian.biz www.styropian.biz 

12 Chemiabudowlana.info www.chemiabudowlana.info 

13 Obud.pl www.obud.pl 

14 4budowlani.pl www.4budowlani.pl 

15 E-gospodarska www.egospodarka.pl 

16 Przegląd Budowlany www.przegladbudowlany.pl 

17 Fachowy Wykonawca x 

18 Dom.pl www.dom.pl 

19 Profile www.profilegazeta.pl 

20 Dachy.org www.dachy.org 

21 Mury.pl www.mury.pl 

22 Izolacje www.izolacje.com 

23 Dekarz&Cieśla www.fachowydekarz.pl 

24 Budowlaniec.org www.budowlaniec.org 

25 Budujemy Dom www.budujemydom.pl 

26 Nasz Dekarz x 

27 Budnet www.budnet.pl 

28 E-budownictwo www.e-budownictwo.pl 

29 Kwartalnik Okno x 

30 Profiokno x 

31 Builder www.builderpolska.pl 

32 Monter Stolarki x 

33 Ładny Dom www.ladnydom.pl 

34 Cztery kąty x 

35 Inżynier Budownictwa x 

36 Świat Łazienek i Kuchni x 

37 Magazyn Łazienka www.magazynlazienka.pl 

38 Oknoserwis www.oknoserwis.pl 

39 E-łazienki www.e-lazienki.pl 

40 E-ściany www.e-sciany.pl 

41 E-okna www.e-okna.pl 

42 E-mieszkanie www.e-mieszkanie.pl 

43 E-dach www.e-dach.pl 

44 E-izolacje www.e-izolacje.pl 

45 Forum Budowlane www.forum-budowlane.pl 

46 Przewodnik Budowlany www.przewodnik-budowlany.com.pl 

47 Majster www.megamajster.pl 

48 Szkło i Ceramika www.szklo-ceramika.pl 
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49 Mój Dom www.mojdom.pub.pl 

50 Pomysł na dom www.pomyslnadom.pl 

51 Wokół Płytek Ceramicznych www.plytkiceramiczne.info.pl 

52 Warstwy dachy i ściany www.warstwy-online.pl 

53 Ekspert Budowlany www.ekspoertbudowlany.pl 

54 BTA www.bta-czasopismo.pl 

55 Dobre Budowanie www.dobrebudowanie.pl 

 


