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Geneza powstania Stowarzyszenia

• Targi ISH 2005 – spotkanie przedstawicieli branży grzewczej i określenie

potrzeby stworzenia instytucji reprezentującej branżę

• Pojedynczy koncern, nawet jeśli jest duży, nie ma takiej siły oddziaływania

na kształtowanie właściwych tendencji rynkowych czy formułowanie

odpowiednich regulacji prawnych, jak zrzeszenie kilku przedsiębiorstw

• Urzędy, instytuty czy departamenty ministerstw nie są zainteresowane

rozmowami z poszczególnymi firmami lub wręcz sobie tego nie życzą

(posądzanie np. o korupcję czy inną nielegalną formę nacisku)

• Aktywne włączenie się w kształtowanie naszej branży poprzez działania

„ponad podziałami”



Historia SPIUG

• 06.09.2005 – rejestracja (decyzją Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego

Warszawy) i początek funkcjonowania Stowarzyszenia Producentów

i Importerów Urządzeń Grzewczych z inicjatywy 5-ciu przedsiębiorstw:

De Dietrich, Immergas, Junkers, Vaillant, Viessmann

• 16.09.2010 – reaktywacja funkcjonowania stowarzyszenia, dołączenie

do współpracy przedsiębiorstw: Ariston, Ferroli, Wolf

Historia



Nasi członkowie

Zrzeszone obecnie marki :



Cele Stowarzyszenia – 1 

1. Rozwój nowoczesnych technik

grzewczych

• w obliczu możliwych ograniczeń w zużyciu

gazu, oleju czy chociażby węgla musimy

myśleć o odnawialnych źródłach energii

(OZE) i rozwijać zainteresowanie nimi

inwestorów i specjalistów branżowych



Cele Stowarzyszenia – 2 

2. Adaptowanie rozwiązań z Europy i

świata, na rynku polskim

• nie możemy jako polska organizacja być

odosobnieni, warto korzystać z doświadczeń

innych i dzielić się naszymi także,

w kontaktach ze światowymi organizacjami,

jak EHI (association of European Heating

Industry)



Cele Stowarzyszenia – 3 

3. Kształtowanie uwarunkowań

prawnych

• wpływ na powstające ustawy, jak np. na

przepisy określone w dyrektywie unijnej

2009/28/WE, na zapisy norm o tematyce

grzewczej, na przepisy obowiązujące

w naszym środowisku czy też na wymagania

prawa budowlanego

• chcemy, aby nasze Stowarzyszenie było

traktowane jako ciało doradcze (mamy

sposobność wymiany poglądów i ustalenia

reprezentacyjnej opinii wyrażającej zdanie

większości zainteresowanych)



Cele Stowarzyszenia – 4 

4. Stworzenie rządowego systemu

wspierania energooszczędnych

rozwiązań ogrzewania budynków

• działalność lobbingowa Stowarzyszenia

na rzecz promowania OZE, a więc wpływ

na system takich regulacji prawnych, które

by gwarantowały np. dofinansowanie zakupu

ekologicznego, energooszczędnego

urządzenia lub jego eksploatację



Cele Stowarzyszenia – 5 

5. Edukacja środowisk instalatorów

• głównie jesteśmy zainteresowani

określeniem zasad pracy fachowców branży,

zapewniających zarówno bezpieczeństwo

montażu, jak i późniejszej eksploatacji



Cele Stowarzyszenia – 6 

6. Mechanizm obowiązkowych,

regularnych przeglądów instalacji

i egzekwowania ich wykonania

• dotyczy to zarówno ukształtowania pewnej

świadomości związanej z eksploatacją

instalacji wśród użytkowników, ale też

odpowiedzialności za „kulturę techniczną”

na rynku i poziom świadczonych usług

serwisowych;



Cele Stowarzyszenia – 7 

7. Wykorzystanie funduszy

strukturalnych do rozwoju

działalności gospodarczej

• krzewienie wiedzy o możliwościach

korzystania przez środowisko instalatorskie

ze środków z funduszy strukturalnych

specjalnie na te cele przeznaczonych



Cele Stowarzyszenia – 8 

8. Badania potencjału rynku na

urządzenia grzewcze

• regularne przeprowadzanie badań

potencjału rynku na urządzenia grzewcze

w Polsce, co jest konieczne dla producentów

w ustalaniu strategii marketingowej

na przyszłość



Dlaczego należy się angażować?

Istnieją 3 rodzaje przedsiębiorstw: 

• 1 - takie, które powodują, że coś się dzieje   liderzy kreujący rynek

• 2 - takie, które patrzą, jak coś się dzieje   stają się tylko „dostawcami”

• 3 - takie, które zastanawiają się, co się stało   może być „za późno”



Partnerami do rozmów dla  SPIUG ze strony 
administracji państwowej są m.in….

Współpraca SPIUG z innymi organizacjami

http://www.google.pl/url?url=http://mib.gov.pl/2-Naszepatronaty.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHrZWA2O_QAhXDEiwKHX4FAg8QwW4IFjAA&usg=AFQjCNHl4O9tnfioMJsepATf7_fyoi6HYg
http://www.google.pl/url?url=http://mib.gov.pl/2-Naszepatronaty.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHrZWA2O_QAhXDEiwKHX4FAg8QwW4IFjAA&usg=AFQjCNHl4O9tnfioMJsepATf7_fyoi6HYg
http://www.me.gov.pl/
http://www.me.gov.pl/


Współpraca SPIUG z innymi organizacjami



• Kontakt i współpraca z wieloma krajowymi

czasopismami i portalami internetowymi

związanymi z rynkiem instalacyjno-grzewczym,

OZE i innymi. Lista nadal jest rozwojowa…

Współpraca SPIUG z mediami



• Badanie rynku dot. rzeczywistej sytuacji w sprzedaży internetowej urządzeń

grzewczych

• Inicjatywa Salonu Gazowników na targach w Kielcach - Expo Gaz 21-22-

.04.2017

• Aktywne działanie na rzecz rozwoju rynku kolektorów słonecznych

• Działania na rzecz strategii wytwarzania ciepła z OZE

• Wsparcie dla gazu jako paliwa w urządzeniach grzewczych w kontekście

czystego powietrza

Planowane działania w 2017

Wyzwania i propozycja działań SPIUG w 2017 roku



• Bieżąca współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa

(Przewody powietrzno-spalinowe, przeglądy serwisowe, jakość wody, WT

dla kolektorów słonecznych, kotłownie w piwnicach)

• Bieżąca współpraca z Ministerstwem Energii (Konsultacja rozporządzeń i

innych aktów prawnych, ustawa o cieple z OZE, inicjatywa ME ws.

ogrzewania elektrycznego, wsparcie dla ogrzewania gazem, rekomendacja

wytycznych dla instalacji kolektorów słonecznych

Planowane działania w 2017

Wyzwania i propozycja działań SPIUG w 2017 roku

http://www.me.gov.pl/
http://www.me.gov.pl/
http://www.google.pl/url?url=http://mib.gov.pl/2-Naszepatronaty.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHrZWA2O_QAhXDEiwKHX4FAg8QwW4IFjAA&usg=AFQjCNHl4O9tnfioMJsepATf7_fyoi6HYg
http://www.google.pl/url?url=http://mib.gov.pl/2-Naszepatronaty.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHrZWA2O_QAhXDEiwKHX4FAg8QwW4IFjAA&usg=AFQjCNHl4O9tnfioMJsepATf7_fyoi6HYg


• Kontynuacja Panelu Monitoringu potencjału Rynku Urządzeń Grzewczych i

rozszerzenie grona firm uczestniczących

• Targi ISH 2017 we Frankfurcie

• Targi Hannover 2017 - Polska partnerem narodowym targów

• Działania na rzecz czystego powietrza w miastach w oparciu o Ustawę

Antysmogową

Planowane działania w 2017

Wyzwania i propozycja działań SPIUG w 2017 roku

http://www.google.pl/url?url=http://www.steamsrl.com/en/news/en/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwnrSv1-_QAhUH3CwKHekwCS0QwW4IGDAB&usg=AFQjCNEVghdxcYWjMwpLTT55io1YAigEkg
http://www.google.pl/url?url=http://www.steamsrl.com/en/news/en/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwnrSv1-_QAhUH3CwKHekwCS0QwW4IGDAB&usg=AFQjCNEVghdxcYWjMwpLTT55io1YAigEkg
http://www.google.pl/url?url=http://www.visit-hannover.com/en/Trade-Fairs-Conventions/Upcoming-Trade-Fairs-Hannover/Hannover-Messe-Service&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi70Ozd1-_QAhUBFywKHYQMAjUQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEaeWzDIUC0CqJYuXOCiif5kO9gqQ
http://www.google.pl/url?url=http://www.visit-hannover.com/en/Trade-Fairs-Conventions/Upcoming-Trade-Fairs-Hannover/Hannover-Messe-Service&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi70Ozd1-_QAhUBFywKHYQMAjUQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEaeWzDIUC0CqJYuXOCiif5kO9gqQ


• Działania na rzecz powstania nowych programów wsparcia dla

rozproszonych OZE, mikrokogeneracji

• Propozycja targów Building Solution w Nadarzynie

• Wykorzystanie biomasy w ogrzewnictwie, kotły na biomasę, LOT 15

• Dofinasowanie działań statutowych SPIUG z funduszy UE

• Stanowisko SPIUG i PORT PC ws. niepełnego wdrażania polityki w

zakresie efektywnosci energetycznej budynków w Polsce

• ….i wiele innych koniecznych działań w interesie Członków SPIUG

Planowane działania w 2017

Wyzwania i propozycja działań SPIUG w 2017 roku



Dziękuję za uwagę

Łódź 6.04.2017

Cel + Plan działania + Aktywność = Sukces




