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1. WPROWADZENIE 

Niniejszy Raport został opracowany w ramach projektu Smart Panel – badania i analizy na 

potrzeby procesu przedsiębiorczego odkrywania, realizowanego przez konsorcjum firm 

Danae Sp. z o.o. i Realizacja Sp. z o.o., na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

Badanie Smart Panel stanowi część większego projektu pozakonkursowego Monitoring 

Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (poddziałanie 2.4.2, Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój – POIR), realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości 

i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem tego projektu jest 

stworzenie oraz wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji krajowych inteligentnych 

specjalizacji, ich weryfikacji i aktualizacji. Narzędziem weryfikacji krajowych inteligentnych 

specjalizacji jest proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO), zaplanowany jako wieloletni, 

cykliczny mechanizm umożliwiający monitorowanie i aktualizację inteligentnych 

specjalizacji, poprzez wyłanianie obszarów B+R+I mających wysoki potencjał innowacyjny 

i konkurencyjny w skali krajowej i globalnej, a następnie aktywizację i integrację wokół tych 

obszarów firm z potencjałem do rozwijania działalności innowacyjnej w Polsce. 

Celem badań i analiz w ramach Smart Panelu jest identyfikacja potencjału społeczno-

ekonomicznego przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Polsce 

w obszarach obecnych krajowych inteligentnych specjalizacji i ewentualnie w nowych 

obszarach/ dziedzinach gospodarczych, zidentyfikowanych w trakcie badań.  

Prace badawczo-analityczne w projekcie Smart Panel rozłożono na trzy cykle badawcze. 

Każdy cykl badawczy podzielono na cztery etapy:   

Rysunek 1. Schemat projektu badawczego Smart Panel 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

Na pierwszym etapie badania Smart Panel dokonano wstępnej identyfikacji obszarów/ 

dziedzin gospodarczych o wysokim potencjale innowacyjnym. Produktem tego etapu była 

wstępna lista obszarów/ dziedzin o wysokim potencjale innowacyjnym, na której znalazło się 

w sumie 26 pozycji i która stanowiła punkt wyjścia dla drugiego etapu badania. Na drugim 

etapie dokonano oceny potencjału wstępnie zidentyfikowanych 26 obszarów/ dziedzin 

gospodarczych oraz opracowano drugą listę, zawężoną do 12 obszarów, które zostały 

zarekomendowane do dalszych analiz. Na trzecim etapie dokonano dalszej eksploracji 

zidentyfikowanych 12 obszarów/ dziedzin w celu dogłębnego zrozumienia funkcjonowania 
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każdego obszaru, jego zakresu tematycznego, rozwijanych w jego ramach technologii, 

powiązań w łańcuchu wartości, itp. Pełną listę obszarów poddanych analizie przedstawiono 

w Załączniku 1. Z kolei prace w ramach czwartego etapu badawczego mają na celu 

wyznaczenie grup przedsiębiorców reprezentujących każdy zidentyfikowany obszar, którzy 

zostaną zaproszeniu do dalszego udziału w PPO. 

W niniejszym raporcie dokonano charakterystyki obszaru działalności gospodarczej 

określonego jako „Budownictwo energooszczędne”, przyjmując następujące 

uszczegółowienie obszaru: materiały, technologie i systemy zapewniające efektywność 

energetyczną budynków. 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie charakterystyki obszaru i zarysowanie 

kluczowych kwestii związanych z rozwojem działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 

reprezentujących omawiany obszar. Raport ma z założenia charakter jakościowy – w procesie 

pozyskiwania materiału badawczego bazowano na indywidulanych wywiadach pogłębionych 

z przedsiębiorstwami reprezentującymi ten obszar oraz na wiedzy eksperckiej, a także na 

danych zastanych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł. Dopełnieniem obrazu obszaru 

była analiza wybranych wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych, powiązanych 

z omawianym obszarem, które zostały zgłoszone do PARP w konkursach PO IR. 

2. STRESZCZENIE  

Niniejszy raport dotyczy obszaru/ dziedziny gospodarczej Budownictwo energooszczędne 

i ma na celu dokonanie charakterystyki tego obszaru oraz zarysowanie kluczowych kwestii 

związanych z rozwojem działalności innowacyjnej reprezentujących go przedsiębiorstw. Jest 

to jeden z obszarów o wysokim potencjale innowacyjnym, które zostały zidentyfikowane 

w wyniku analiz przeprowadzonych w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości Smart Panel – badania i analizy na potrzeby procesu przedsiębiorczego 

odkrywania. 

W raporcie dokonano eksploracji omawianego obszaru dla lepszego zrozumienia specyfiki 

jego funkcjonowania, doprecyzowania zakresu tematycznego, a także zidentyfikowania 

rozwijanych w ramach obszaru innowacyjnych technologii i produktów.  

Raport składa się z dziesięciu rozdziałów. Rozpoczyna się rozdziałem wprowadzającym oraz 

streszczeniem.  

W Rozdziale 3 przedstawiono najważniejsze ustalenia w zakresie wykorzystanej na potrzeby 

niniejszego opracowania metodyki badawczej – opierano się na wywiadach jakościowych 

z przedstawicielami 11 przedsiębiorstw reprezentujących obszar oraz szeroko zakrojonej 

analizie źródeł zastanych. Uzupełnieniem materiału badawczego było badanie jakościowe 

treści 19 wniosków o dofinansowanie związanych z omawianym obszarem, które zostały 

złożone do PARP w konkursach w ramach poddziałań PO IR. Prace badawcze i analityczne 

przebiegały przy wsparciu eksperta branżowego.  

Część analityczną niniejszego raportu rozpoczyna Rozdział 4, prezentujący ogólną 

charakterystykę analizowanego obszaru oraz przybliżający profil reprezentujących go 
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przedsiębiorstw i grup klientów. Raport ukazuje stan, w jakim znajduje się branża 

w przeddzień zmian legislacyjnych oraz wskazuje na główne trendy i uwarunkowania 

rozwoju obszaru. Omówione zostały grupy produktów, które w największym stopniu 

przyczyniają się do obniżenia zapotrzebowania na energię w budynkach i popyt na te 

produkty w Polsce. Wskazano również grupy obecnych i potencjalnych inwestorów, dla 

których wyższe koszty budynku energooszczędnego czy pasywnego nie powinny stanowić 

przeszkody w realizacji inwestycji. 

W kolejnych dwóch rozdziałach (Rozdziały 5 i 6) przedstawiono otoczenie konkurencyjne 

przedsiębiorstw działających w obszarze oraz zarysowano relacje przedsiębiorstw 

z dostawcami/ podwykonawcami, Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz jednostkami 

naukowo-badawczymi. Wyniki badania wskazują na silne powiązania kooperacyjne pomiędzy 

firmami w ramach rozpatrywanego obszaru, jak i z podmiotami działającymi w ich otoczeniu.  

W Rozdziale 7 dokonano charakterystyki działalności innowacyjnej w analizowanym 

obszarze. Wskazano kilka typów przedsiębiorstw będących liderami innowacyjności: 

producenci materiałów konstrukcyjnych, producenci materiałów termoizolacyjnych, 

producenci urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, urządzeń 

grzewczych i wentylacyjnych oraz producenci i integratorzy oferujący inteligentne systemy 

zarządzania budynkiem. W rozdziale podano przykłady innowacyjnych produktów i usług, 

wprowadzonych na rynek w ostatnich latach.   

Rozdział 8 prezentuje sieć powiązań obszaru z innymi sektorami działalności gospodarczej, 

wskazując grupy podmiotów stanowiących trzon obszaru (a więc grupy rekomendowane do 

udziału w Smart Labie), grupy podmiotów wspierających działalność innowacyjną oraz 

grupy, które mogą w największym stopniu korzystać z innowacyjnych rozwiązań 

wypracowywanych w ramach obszaru.  

Rozdział 9 prezentuje wyniki analizy treści wniosków o dofinansowanie projektów 

związanych z innowacjami w omawianym obszarze – analizie poddano 19 wybranych 

wniosków zgłaszanych do PARP w ramach konkursów PO IR. Większość wniosków 

wybranych do analizy dotyczyła realizacji prac badawczo-rozwojowych.  

Raport zakończono rozdziałem podsumowującym, w którym przedstawiono najważniejsze 

wnioski w odniesieniu do potencjału rozwojowego obszaru oraz dokonano oceny uzyskanych 

w badaniu wyników, a także przedstawiono rekomendacje dla realizacji dalszych prac 

w ramach Smart Labu (Rozdział 10). W rozdziale podkreślono potencjał przedsiębiorstw do 

wdrażania innowacji o charakterze przełomowym, zwrócono również uwagę na bariery 

ograniczające działalność przedsiębiorstw. 

W ostatniej części raportu przedstawiono wykaz wykorzystanych źródeł.    

Integralnymi częściami raportu są załączniki zamieszczone w niniejszym raporcie: 

 Załącznik 1 – lista 12 obszarów/ dziedzin objętych analizą; 

 Załącznik 2 – klucz kodowy do analizy treści wniosków; 

 Załącznik 3 – scenariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego. 
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a także załączniki zamieszczone w osobnych plikach: 

 Załącznik 4 – baza zakodowanych treści wniosków;  

 Załącznik 5 – transkrypcje indywidualnych wywiadów pogłębionych 

(zanonimizowane). 

SUMMARY 

This report, pertaining to the economic area defined as Energy-efficient construction, has the 

objective to provide a description of this specialisation as well as to outline key issues 

connected with innovation activities of enterprises representing it. This is one of the 12 

specialisations with a great innovation potential that have been identified under the project 

entitled Smart Panel – qualitative studies and data analysis for Entrepreneurial Discovery 

Process and implemented by the Polish Agency for Enterprise Development.  

This report explores the economic area in question for better understanding of its specific 

nature, detailing its scope and identifying novel technologies and products. 

The study consists of ten chapters, starting with an introduction and summary. 

Chapter 3 presents useful comments on the research methods used in the study, that include 

qualitative interviews with representatives of 11 enterprises operating in the sector, as well as 

extensive desk research. Apart from this, the research material has been complemented with 

a qualitative content analysis of 19 project applications related to this specialisation and 

submitted to the Polish Agency for Enterprise Development under the Smart Growth 

Operational Programme (SGOP). Research and analytical tasks have been supported by the 

experienced professional with expertise in the field. 

Analytical part of this report starts with chapter 4 that presents a general characteristics of the 

economic area, while also introducing enterprises active in the sector and client groups. The 

report highlights the situation of the sector just before the legislation changes referred to and 

points to the main trends and conditions that determine the development of the area. Groups 

of products that to the greatest extent contribute to the lowering of energy consumptions in 

buildings were analysed. The report also indicates groups of potential clients interested in 

energy-efficient building or a passive building. 

Next two chapters, 5 and 6, present a competitive environment for enterprises that operate in 

the sector, explaining connections between them and their suppliers and/or subcontractors, as 

well as business support and scientific/ research organisations. The study results indicate that 

the cooperation between companies in the area in question as well as entities operating in 

their environment is growing. 

Chapter 7 presents a description of innovation activities in this economic area. A few types of 

enterprises functioning as innovation leaders in the area were mentioned: manufacturers of 

construction materials; manufacturers of thermal insulation materials; manufacturers of 

devices that use energy from renewable sources and manufacturers of heating and ventilation 

devices as well as manufacturers and integrators that offer smart building management 
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systems. The chapter also gives examples of innovative products and services launched on the 

Polish market in the last few years. 

Chapter 8 presents links between the sector and other areas of business activity, indicating the 

core entities and organisations (to be recommended for participation in a Smart Lab) and 

groups of entities that support innovation activities, as well as customers that have the highest 

potential for using novel products developed in the sector.  

Chapter 9 presents the outcome of content analysis of 19 project applications that have been 

submitted to the Polish Agency for Enterprise Development under the Smart Growth 

Operational Programme calls for proposals. Most of the applications analysed referred to the 

R&D works. 

The report concludes with a summary chapter that presents key findings regarding 

a development potential in the industry, evaluates the outcomes presented and recommends 

further actions to be taken under a Smart Lab. It was emphasised that the potential of 

enterprises for breakthrough innovation implementation is high. Barriers that may hamper the 

innovative activities of enterprises were also highlighted. 

The last part of the report presents a reference list. Appendices included in this report are 

listed below: 

 Appendix 1 – economic areas identified as potential smart specialisations; 

 Appendix 2 – a code key for content analysis of SGOP applications; 

 Appendix 3 – scenario for an individual in-depth interview. 

Appendices provided in separate files include:  

 Appendix 4 – database of encrypted SGOP application content; 

 Appendix 5 – anonymised transcripts of individual in-depth interviews. 

3. METODYKA BADAWCZA  

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW DO POGŁĘBIONYCH ANALIZ 

Na pierwszym etapie badania Smart Panel dokonano wstępnej identyfikacji obszarów/ 

dziedzin gospodarczych o wysokim potencjale innowacyjnym. Analiza była zorientowana 

najpierw na wyznaczenie działów PKD w oparciu o informacje pochodzące z badania 

ilościowego przedsiębiorstw, bazę wniosków o dofinansowanie złożonych do PARP w ramach 

PO IR oraz dane GUS, dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Następnie, 

w oparciu o wyznaczone działy PKD, wytypowano 25 sektorów o wysokim potencjale 

innowacyjnym. Sektor oznaczał w tym przypadku grupę przedsiębiorstw o podobnym profilu 

działalności, dzięki czemu sektory mogły zostać wyznaczone w oparciu o rożne poziomy 

klasyfikacji PKD. Wspomagająco włączono informacje pochodzące ze źródeł wtórnych, 

takich jak w szczególności lista aktualnych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ostatnim kroku w oparciu o konsultacje 

eksperckie oraz po raz kolejny o bazę wniosków o dofinansowanie i analizę danych 
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zastanych, w ramach 25 wytypowanych sektorów wskazano obszary/ dziedziny gospodarcze 

o wysokim potencjale innowacyjnym, które zostały dodatkowo uzupełnione o jeden obszar 

cross-sektorowy – Technologie kosmiczne i ich zastosowanie w gospodarce. Produktem 

pierwszego etapu była wstępna lista obszarów/ dziedzin, na której znalazło się w sumie 

26 pozycji i która stanowiła punkt wyjścia dla drugiego etapu badania.  

Na drugim etapie dokonano oceny potencjału zidentyfikowanych wstępnie obszarów/ 

dziedzin i przeprowadzono ich selekcję do dalszych etapów. W tym celu wykorzystano 

wybrane wskaźniki pochodzące z oceny wniosków o dofinansowanie, dokonywanej przez 

ekspertów zewnętrznych oraz niektóre dane pochodzące z badania ilościowego 

przedsiębiorstw. Zastosowano także metody dodatkowe, które miały na celu zweryfikowanie 

„masy krytycznej” przedsiębiorstw i potencjału wiedzy w sferze nauki (metoda detekcji 

wczesnych sygnałów, analiza klastrów, modelowanie ekonometryczne oraz metoda delficka). 

Metody te bazowały na wiedzy eksperckiej i analizie danych zastanych, w tym danych 

znajdujących się w zasobach statystyki publicznej oraz na informacjach uzyskanych 

w badaniu on-line przeprowadzonym wśród naukowców. W wyniku realizacji tego etapu 

opracowano drugą listę, zawężoną do 12 obszarów, które zostały zarekomendowane do 

dalszych analiz. Prace analityczne przebiegały przy wsparciu 13 ekspertów branżowych. 

W procesie wyznaczania 12 obszarów o wysokim potencjale innowacyjnym na drugim etapie 

projektu Smart Panel bazowano na zestawie 5 kryteriów oceny potencjału obszarów: 

 Kryterium 1: Występowanie potencjału B+R, 

 Kryterium 2: Poziom specjalizacji gospodarczej, 

 Kryterium 3: Występowanie powiązań kooperacyjnych, 

 Kryterium 4: Pozycja konkurencyjna na arenie międzynarodowej, 

 Kryterium 5: Potencjał do wypracowywania rozwiązań na rzecz kluczowych wyzwań 

współczesnych społeczeństw. 

Wybierając obszary do pogłębionych analiz przyjęto założenie, że obszary te powinny 

w wysokim stopniu spełniać przyjęte kryteria oceny i jednocześnie wpisywać się w światowe 

trendy technologiczne.       

Proces identyfikacji i oceny obszarów o potencjale innowacyjnym przedstawiono w raporcie 

podsumowującym drugi etap projektu (Raport opisujący proces identyfikacji, oceny 

potencjału i selekcji obszarów/dziedzin, styczeń 2018). 

Pełną listę obszarów poddanych analizie na etapie trzecim projektu przedstawiono 

w Załączniku 1.  

METODYKA BADAWCZA POGŁĘBIONEJ ANALIZY OBSZARU  

Na trzecim etapie Smart Panelu dokonano dalszej eksploracji zidentyfikowanych 

12 obszarów/ dziedzin w celu dogłębnego zrozumienia funkcjonowania każdego obszaru, 

jego zakresu tematycznego, rozwijanych w jego ramach technologii, powiązań w łańcuchu 

wartości itp. W tym celu przeprowadzono analizę treści wybranych wniosków 

reprezentujących wytypowane obszary/ dziedziny, indywidualne wywiady pogłębione 
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z działającymi w tych obszarach przedsiębiorcami oraz analizę danych zastanych, 

dotyczących badanego obszaru. Charakterystykę każdego zidentyfikowanego obszaru/ 

dziedziny przedstawiono w odrębnym raporcie.  

Prace nakierowane na pogłębione analizy obszarów na etapie trzecim przebiegały w oparciu 

o następujące źródła danych (pierwotnych i wtórnych): 

1. Jakościowa i ilościowa analiza treści wniosków o dofinansowanie złożonych do 

PARP w ramach PO IR  

Analizie poddano maksymalnie 20 wniosków reprezentujących dany obszar. 

W procesie wyboru wniosków kierowano się liczbą punktów przyznanych w ocenie 

merytorycznej – wybrano wnioski o największej liczbie punktów, a w przypadku, gdy 

liczba wniosków wpisujących się w obszar była nie większa niż 20, analizą objęto 

wszystkie wnioski. Treść wniosków poddano kodowaniu zgodnie z kluczem 

przedstawionym w Załączniku 2. Analiza treści wniosków reprezentujących obszar 

była nakierowana na charakterystykę obszaru m.in. pod katem profilu 

wnioskodawców, charakterystyki projektu będącego przedmiotem dofinansowania, 

innowacji, zakładanych rezultatów projektu, profilu klientów, itp.  

Wyniki analizy dla omawianego w niniejszym opracowaniu obszaru, obejmującej 

19 wybranych wniosków o dofinansowanie, przedstawiono w Rozdziale Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania..  

2. Indywidualne wywiady pogłębione z przedsiębiorstwami reprezentującymi 

wybrany obszar 

W każdym z obszarów przeprowadzono od 7 do 15 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych z przedstawicielami przedsiębiorstw reprezentujących obszar 

i deklarujących prowadzenie działalności innowacyjnej. Respondentem w badaniu 

była osoba zarządzająca firmą, tj. właściciel lub współwłaściciel lub dyrektor lub jego 

zastępca lub inna osoba wskazana bezpośrednio przez którąś z tych osób do udzielenia 

wywiadu. Każdy wywiad przeprowadzono w oparciu o ustrukturyzowany scenariusz 

zamieszczony w Załączniku 3. Treść wywiadów poddano analizie jakościowej, 

a najciekawsze cytaty z wywiadów przedstawiono w treści raportu, oznaczając 

każdorazowo numer wywiadu, z którego pochodzi cytat.  

Na potrzeby analizy omawianego obszaru przeprowadzono 11 indywidualnych 

wywiadów pogłębionych z przedstawicielami przedsiębiorstw reprezentujących 

obszar.  

3. Analiza danych zastanych 

Analizie poddano wszelkie dostępne źródła danych i informacji dotyczących 

badanego obszaru – opracowania, ekspertyzy, raporty branżowe, dane pochodzące ze 

źródeł statystyki publicznej, a także informacje o podmiotach reprezentujących obszar. 

Szczególny nacisk położono na pozyskanie informacji jakościowych umożliwiających 

szczegółowy opis obszaru, dogłębne zrozumienie funkcjonowania sektora 
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budownictwa energooszczędnego, rozwijanych technologii czy też powiązań 

w łańcuchu wartości, a także charakterystyki przedsiębiorstw działających w badanym 

obszarze. Pełną listę wykorzystanych źródeł przedstawiono w zestawieniu 

bibliograficznym.  

Prace badawcze i analityczne przebiegały przy wsparciu eksperta branżowego.   

Szczegółowy opis zastosowanej metodyki badawczej przedstawiono w Raporcie 

metodologicznym, który został opracowany przed przystąpieniem do prac badawczo-

analitycznych w ramach projektu Smart Panel.   

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU  

4.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW 

NAJWAŻNIEJSZE GRUPY PRODUKTÓW I USŁUG 

Budownictwo energooszczędne, już z samej nazwy jest dziedziną interdyscyplinarną, która 

wykorzystuje wiedzę i rozwiązania z zakresu budownictwa tradycyjnego, energetyki, 

inteligentnych systemów zarządzania budynkiem oraz kilku dziedzin pokrewnych. W związku 

z tym można wyróżnić kilka grup produktów, jakie oferują przedsiębiorstwa z tak szeroko 

rozumianej branży, najważniejsze z nich to:  

1. Projektowanie budynków energooszczędnych oraz pasywnych czyli budowanych 

z myślą o biernym (pasywnym) pozyskiwaniu energii z otoczenia;  

2. Materiały termoizolacyjne oraz materiały budowlane i konstrukcyjne do budowy 

fundamentów, ścian, podłóg i stropów w kilku technologiach; 

3. Stolarka okienna i drzwiowa; 

4. Ogrzewanie, pozyskiwanie i gromadzenie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł 

odnawialnych, urządzenia odzyskujące ciepło odpadowe; 

5. Inteligentne systemy integracji wielu źródeł energii oraz systemy zarządzania 

budynkiem; 

6. Budowa budynków energooszczędnych – usługi wykonawcze; 

7. Doradztwo i audyty energetyczne. 

Poniżej omówiono każdą z wyżej wymienionych grup.  

1. Projektowanie budynków energooszczędnych 

Projekt budynku energooszczędnego znacznie różni się od tradycyjnego. Należy tu 

zaznaczyć, że obecnie w literaturze przedmiotu, ze względu na stopień energooszczędności 

wymienia się kilka kategorii takich budynków. Najszerszą kategorią jest budynek 

energooszczędny, kolejną węższą – pasywny, następnie zeroenergetyczny i najbardziej 

energooszczędny – plusenergetyczny czyli taki, który dzięki instalacjom do pozyskiwania 
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energii ze źródeł odnawialnych, produkuje więcej energii niż sam zużywa, nadwyżki 

właściciel może sprzedać. Cechą nadrzędną, jaką musi uwzględnić architekt jest 

zapotrzebowanie na energię cieplną nie większe niż 40 kWh/(m2·rok) dla budynku 

energooszczędnego, a dla pasywnego nie przekraczające 15 kWh/(m2·rok). W takim budynku 

ważny jest jak najmniejszy współczynnik A/V określający stosunek powierzchni przegród 

zewnętrznych do kubatury, dlatego domy energooszczędne charakteryzują się zwykle prostą 

zwartą bryłą.  Okna mają za zadanie maksymalizować wykorzystanie energii słonecznej, stąd 

umieszczanie dużych przeszkleń od południa, jednocześnie minimalizuje się straty ciepła 

przez jak najmniejszą liczbę okien od północy. Ważne, aby projekt uwzględniał również 

zapotrzebowanie na energię użytkową potrzebną do ogrzania i wentylacji. W zależności od 

lokalizacji budynku i warunków klimatycznych, inne będzie roczne zapotrzebowanie na 

ciepło w Suwałkach, inne w Warszawie czy Świnoujściu i tym samym inna grubość warstwy 

ociepleniowej.1 

Tabela 1.  Różnice między budynkiem energooszczędnym a budynkiem pasywnym 

Cecha budynku  Budynek energooszczędny Budynek pasywny 

Roczne 

zapotrzebowanie na 

energię do 

ogrzewania 

Nie przekracza 40 kWh/m2 

 

 

Nie przekracza 15 kWh/m2, aby zużycie 

energii było tak niskie, budynek musi być 

dobrze zaizolowany i prawie 

stuprocentowo szczelny 

 

 

 

Stopień szczelności 

budynku (określany 

współczynnikiem 

n50, pokazuje ile razy 

w ciągu godziny 

zostanie całkowicie 

wymienione 

powietrze między 

budynkiem a jego 

otoczeniem, przy 

różnicy ciśnień 

wynoszącej 50 Pa)  

Wartość współczynnika n50 nie 

wyższa niż 1,0 [1/h] 

Wartość współczynnika n50 nie wyższa 

niż 0,6 [1/h] 

Kształt budynku  

Bryła budynku prosta, ściany i dach 

bez załamań, największe okna od 

południa, stosunek powierzchni 

przegród zewnętrznych do 

kubatury jak najmniejszy 

Bryła budynku oparta na planie 

prostokąta, dach jedno- lub dwuspadowy, 

elewacja południowa cała przeszklona, 

stosunek powierzchni przegród 

zewnętrznych do kubatury jak 

najmniejszy 

Technologia budowy Dowolna Dowolna 

Termoizolacja  

Średni współczynnik przenikania 

ciepła U przegród zewnętrznych nie 

przekracza 0,2 W/(m2 K). 

Średni współczynnik przenikania ciepła 

U przegród zewnętrznych nie przekracza 

0,12 W/(m2 K). Osiągnięcie takiego 

                                                 

1 Domy energooszczędne, podręcznik dobrych praktyk przygotowany na podstawie opracowania Krajowej Agencji 

Poszanowania Energii S.A., listopad 2012 



 

11 

 

Cecha budynku  Budynek energooszczędny Budynek pasywny 

Osiągniecie takiego parametru 

wymaga zastosowania termoizolacji 

ścian grubości min. 20 cm, a dachów 

– 30 cm 

parametru wymaga grubszej warstwy 

termoizolacji, czyli min. 30 cm na 

ścianach i 40 cm w dachu 

Okna i drzwi 

Współczynnik przenikania ciepła U 

całego okna i drzwi zewnętrznych nie 

większy niż 1,3 W/(m2 K) 

Współczynnik przenikania ciepła 

U całego okna i drzwi zewnętrznych nie 

większy niż 0,8 W/(m2 K) 

Wentylacja 

Wentylacja mechaniczna 

z rekuperatorem, która umożliwia 

odzyskiwanie ciepła z powietrza 

w budynku 

Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, 

która umożliwia odzyskanie ponad 

80 procent ciepła z powietrza w budynku. 

Większość ciepła obecnego w powietrzu 

usuwanym jest przekazywana do 

napływającego powietrza świeżego 

Ogrzewanie 

Źródłem ciepła mogą być urządzenia 

o wysokiej sprawności jak gazowy 

kocioł kondensacyjny, kocioł do 

spalania biomasy, pompa ciepła, 

a także kolektory słoneczne  

Budynek pasywny może nie posiadać 

aktywnej instalacji grzewczej, do 

ogrzewania wykorzystuje się wentylację 

mechaniczną z odzyskiem ciepła, 

nawiewane do pomieszczeń powietrze 

podgrzewa się nagrzewnicą elektryczną 

lub pompą ciepła. Źródłem energii jest też 

promieniowanie słoneczne pozyskiwane 

przez okna jak i przez urządzenia - np. 

kolektory słoneczne, panele 

fotowoltaiczne. Energię do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej dostarczają 

kolektory słoneczne lub pompy ciepła 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu wymienionej w bibliografii.    

 

 

 

2. Materiały termoizolacyjne oraz materiały budowlane i konstrukcyjne 

Producenci materiałów budowlanych oraz termoizolacyjnych oferują duży wybór materiałów 

i technologii, które pozwolą spełnić wymagania domu energooszczędnego lub pasywnego. 

W przypadku budownictwa energooszczędnego ważniejsza od budulca jest termoizolacja 

i materiały uszczelniające. Od grubości materiału izolacyjnego i jego parametrów zależy czy 

uda się uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła. W tej grupie wyróżnić można 

kilka przykładowych specjalizacji przedsiębiorstw, zależnie od oferowanych produktów 

i technologii: 

 Różne rodzaje styropianu: biały, grafitowy, w kropki czyli biały z domieszką 

grafitowego i najnowszy pomarańczowy – wzbogacony pigmentowym filtrem 

ochronnym, odporny na promieniowanie UV. Najważniejsze parametry styropianu to 

współczynnik przewodzenia ciepła i odporność na ściskanie, które decydują 

o przeznaczeniu tego materiału (np. fasadowy, na dachy, na podłogi, czy nawet na 

parkingi).  
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 Inne materiały termoizolacyjne; wełna mineralna – szklana i kamienna, piana 

poliuretanowa, maty i płyty z włókna drzewnego 

 Kształtki styropianowe do budowy ścian, stropów i dachów w technologii 

styropianowego szalunku traconego np. system Izodom 2000, system bloczków  

styropianowych Ekolit , system ETS DOM Termo Organika;  

 Bloczki z betonu komórkowego; producenci oferują różne rodzaje bloczków, również 

takie które umożliwiają wznoszenie ścian jednowarstwowych, spełniających warunki 

energooszczędności; 

 Bloczki z keramzytobetonu z wypełnieniem styropianowym w systemie Hotblok, 

w którym ściana jednowarstwowa o grubości 42 cm umożliwia uzyskanie 

współczynnika przenikania ciepła wymaganego dla budynków energooszczędnych; 

 Domy z prefabrykatów np. technologia budowy domu z płyt keramzytobetonowych, 

prefabrykowana ściana z keramzytobetonu może być fabrycznie pokryta styropianem 

lub wykonana jako trójwarstwowa; 

 Domy budowane w technologiach szkieletowych, np. szkielet drewniany, system H-

Block czyli izolacyjna płyta konstrukcyjna i osłonowa – jest ona zbudowana z pianki 

poliuretanowej zamkniętej w konstrukcji skrzynkowej i trwale połączonej z okładziną 

drewnopochodną OSB; 

 Domy budowane w technologii M3system, łączącej w sobie cechy domu 

z prefabrykatów z domem z kształtek styropianowych; 

 Prefabrykaty budowlane in situ; jest to system budowy polegający na wykonaniu 

prefabrykacji na miejscu budowy; 

 Płyty warstwowe ścienne i dachowe Thexpan; rozwiązanie łączy płytę warstwową 

z wymiennikiem ciepła, tworząc materiał konstrukcyjny, który może być 

wykorzystany jako kolektor słoneczny, dach samoodśnieżający i ściana, może także 

stanowić dolne źródło zasilania pompy ciepła; 

 System Termdach, który pozyskuje energię słoneczną z całej powierzchni pokrycia 

dachowego, pobiera ciepło jak kolektor słoneczny, lecz znajduje się pod powierzchnią 

pokrycia dachowego i jest niewidoczny z zewnątrz. 

3. Stolarka okienna i drzwiowa 

Producenci okien oferują okna dwuszybowe i trzyszybowe w profilach z wypełnieniami 

termicznymi oraz bez tych wypełnień. Najcieplejsze okna łączą ciepłe profile z pakietami 

trzyszybowymi. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują warunki techniczne, na mocy których 

współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna nie może być wyższy niż 1,1 W/(m2.K). 

Od roku 2021 wymagania ponownie się zaostrzą i maksymalny współczynnik będzie mógł 

wynosić już tylko 0,9 W/(m2.K). Obecne wytyczne (1,1 W/(m2.K)), które obowiązują 

wszystkich inwestorów, zrównały się już z tymi dla budujących domy energooszczędne. 
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Natomiast dla domów pasywnych współczynnik przenikania ciepła Uw nie może być wyższy 

niż 0,8 W/(m2.K).2 

W przypadku budynków energooszczędnych i pasywnych, dla których charakterystyczne są 

duże przeszklenia ważne są rolety, żaluzje i inne przesłony zewnętrzne. Mają one duży wpływ 

na bilans energetyczny, zimą chronią przed nadmiernym wychłodzeniem, a latem zapobiegają 

przegrzaniu budynku, akumulują energię (chłód i ciepło). W przypadku połączenia rolet 

z odpowiednią automatyką możemy dodatkowo wspierać odnawialne źródła ciepła. Rynek 

oferuje różne rodzaje przesłon okiennych, rolety aluminiowe i z tworzyw sztucznych oraz 

okiennice zarówno drewniane, jak i z innych materiałów. 

4. Ogrzewanie, pozyskiwanie i gromadzenie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł 

odnawialnych, urządzenia odzyskujące ciepło odpadowe 

Na energooszczędność budynku bardzo duży wpływ mają nowoczesne systemy grzewcze jak 

gazowe kotły kondensacyjne, kotły do spalania biomasy oraz rekuperatory, czyli urządzenia 

odzyskujące ciepło. Rynek oferuje kilka typów rekuperatorów, które są używane do redukcji 

strat energii, ich działanie polega na odzyskiwaniu ciepła ze zużytego powietrza wydalanego 

z budynku oraz ze zużytej wody i przekazanie ciepła czystej wodzie, bądź powietrzu.  

W budynkach energooszczędnych często stosuje się odnawialne źródła energii. Producenci 

i dostawcy urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu OZE 

mają w ofercie kolektory słoneczne płaskie i próżniowe rurowe, wykorzystywane zwykle do 

podgrzewania wody, różne rodzaje paneli fotowoltaicznych, np. panele elastyczne 

o dowolnych kształtach oraz pompy ciepła wykorzystujące energię czerpaną z gruntu, wody, 

a nawet powietrza. Urządzenia gromadzące energię z odnawialnych źródeł, to najczęściej 

zbiorniki buforowe i baterie akumulatorowe. Sposobem na zwiększenie możliwości 

wykorzystania źródeł odnawialnych są tzw. układy hybrydowe mikroinstalacji OZE, łączące 

ze sobą kilka źródeł energii odnawialnej. Dostępne na rynku rozwiązania dają możliwości 

zastosowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w pełni 

pokrywające potrzeby energetyczne budynku.   

5. Inteligentne systemy integracji wielu źródeł energii oraz systemy zarządzania 

budynkiem 

Inteligentne systemy zarządzania budynkiem, pozwalają uzyskać dodatkowe oszczędności 

energii do 25 procent. Z punktu widzenia oszczędzania energii najbardziej istotne są systemy 

sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją i wentylacją. Układ regulacji może być w pełni 

zautomatyzowany. Na przykład w przypadku sterowania oświetleniem, światło samoczynnie 

gaśnie, gdy czujniki nie wykrywają obecności użytkownika, ściemniacze dostosowują poziom 

natężenia do wymagań użytkowników.3 Można tylko mieć wątpliwości czy w przypadku 

                                                 
2 Anna Okołowska, Piotr Laskowski , Czym różni się dom pasywny od domu energooszczędnego?, muratordom.pl 

3 Domy energooszczędne, podręcznik dobrych praktyk przygotowany na podstawie opracowania Krajowej Agencji 

Poszanowania Energii S.A. Listopad 2012, str. 64-65 
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sterowania oświetleniem koszt inwestycyjny nie przekroczy wielokrotnie potencjalnych 

oszczędności – zwłaszcza przy zastosowaniu oświetlenia typu LED.  

6. Budowa budynków energooszczędnych – usługi wykonawcze  

Oferowane na rynku usługi wykonawcze mogą obejmować samą tylko termoizolację 

budynku, firm oferujących tego typu usługi jest najwięcej. Mniej jest firm, które oferują 

budowę budynku energooszczędnego, klienci narzekają często, że bardzo trudno jest im 

znaleźć odpowiednio wykwalifikowaną ekipę wykonawczą. Są również firmy zapewniające 

kompleksową usługę od projektu po wykończenie, łącznie z dostawą materiałów 

budowlanych. Takie usługi oferują zwykle firmy produkujące budynki prefabrykowane. 

W przypadku budynków budowanych w innych technologiach, takich kompleksowych usług 

ciągle jest zbyt mało. 

7. Doradztwo i audyty energetyczne 

Aby zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii przyniosło 

klientowi oczekiwane korzyści, kluczową kwestią jest dobór odpowiednich urządzeń dla 

konkretnego budynku, na przykład uwzględniający warunki pogodowe na danym 

obszarze. Dlatego ważne stają się w tej branży usługi doradcze, wśród których najczęściej 

oferowane to: badania szczelności budynków, badania termowizyjne, badania jakości 

środowiska wewnętrznego, określenie obszarów niedostatecznej izolacji ścian, świadectwa 

energetyczne. Są też usługi bardziej specjalistyczne jak np.:  

Opracowanie modelu pogodowego do predykcji, który na podstawie danych historycznych pozwala 

ocenić czy inwestycja w danym miejscu w turbinę wiatrową będzie opłacalna. [IDI_5] 

OCENA POPYTU NA PRODUKTY (TOWARY/ USŁUGI) OBSZARU 

1. Materiały termoizolacyjne  

Konieczności ocieplania budynków nikt od kilku dziesięcioleci nie kwestionuje, ociepla się 

budynki stare i nowe. Większe problemy sprawiają budynki stare. Firmy wykonawcze nie 

zawsze biorą pod uwagę stabilność termiczną konstrukcji, zdarza się, że wykonują izolację 

termiczną generując „termos”, często przy tym używając materiałów nie przeznaczonych do 

tego typu ociepleń. Może to doprowadzić do wtórnego zawilgocenia budynków, ograniczenia 

komfortu korzystania z nieruchomości. Dostępność analiz, kompetentnych firm 

konsultingowych pomogłoby ograniczyć ten problem. Warto zaznaczyć, że są już obecne na 

rynku, choć ciągle mało popularne materiały do ocieplania od środka, wykorzystuje się je 

najczęściej w budownictwie, gdzie elewacja stanowi wartość np. historyczną. 

Popyt na materiały temoizolacyjne od wielu lat sukcesywnie rośnie. Polska jest jednym 

z liderów tego rynku w Europie, wynika to także z ogromnych zaszłości z poprzednich 

dziesięcioleci i niedoinwestowania, braku możliwości i niskiej świadomości w tym 

względzie. W roku 2016 sprzedano w Polsce blisko 40 mln metrów kwadratowych produktów 

do ociepleń, pod tym względem jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce, ustępując miejsca 

jedynie Niemcom. Zdaniem Jacka Michalaka, Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Systemów 

Ociepleń, nasze rozwiązania sprawdzają się w wielu innych krajach. Pod 
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względem poziomu technicznego ociepleń oraz kwestii badań i normalizacji w tym 

zakresie, polski rynek jest rynkiem spełniającym unijne wymagania i  obok rynku 

niemieckiego jest jednym z wiodących rynków europejskich.4 Według raportu firmy 

badawczej PMR „Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce 2014 – prognozy rozwoju 

na lata 2014-2019”, wartość krajowego rynku materiałów termoizolacyjnych, skalkulowana 

jako produkcja krajowa powiększona o import oraz zredukowana o eksport, w 2013 r. 

wyniosła 4,5 mld zł. Największy udział w wartości rynku termoizolacji mają materiały ze 

styropianu EPS (44%) oraz wełny mineralnej (37,6%). Mniej popularną metodą termoizolacji 

jest wykorzystywanie w tym celu produktów piankowych oraz styropianu XPS.5 

Na wzrost popytu na materiały termoizolacyjne w najbliższych latach będzie miała wpływ 

rosnąca presja na wysoką efektywność energetyczną budynków i ostrzejsze wymagania 

dotyczące charakterystyki energetycznej nowo powstających budynków. Rynek napędzać 

będą również wzrastające koszty utrzymania budynków już istniejących, będzie to wymuszać 

dokonywanie termomodernizacji, a tym samym stosowanie przez inwestorów większej ilości 

materiałów izolacyjnych, w tym materiałów o lepszych parametrach. Dotyczy to zarówno 

budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych. W budynkach komercyjnych czy nawet 

przemysłowych motywacją do poprawy ich efektywności energetycznej będą rosnące koszty 

związane z utrzymaniem obiektu, które wpływają na opłacalność prowadzonej w nich 

działalności gospodarczej. Przy analizie popytu warto zaznaczyć również, że obecnie zużywa 

się materiałów ociepleniowych coraz więcej, również dlatego, że od kilku lat wzrasta grubość 

warstwy materiałów izolacyjnych w systemach ociepleń. Jeszcze 10–15 lat temu nie 

występowały systemy z termoizolacją powyżej 60 mm. Grubość płyt izolacyjnych 

w pierwszych mocowanych w Europie systemach mieściła się w zakresie 20–60 mm. 

Dzisiejsza średnia to 120–140 mm, a tendencja do zwiększania grubości izolacji 

charakterystyczna jest dla wszystkich krajów europejskich. Zastosowanie 18-centymetrowej 

warstwy styropianu nie budzi już żadnego zdziwienia wśród uczestników rynku 

budowlanego.6 W budynkach pasywnych warstwa termoizolacyjna przekracza nawet 

300 mm.  

Systemy ociepleń mają do spełnienia istotną rolę w osiągnięciu przyjętych przez Unię 

Europejską celów w tej dziedzinie, dlatego segment materiałów termoizolacyjnych to jeden 

z najbardziej perspektywicznych obszarów rynku materiałów budowlanych.  

2. Materiały budowlane i konstrukcyjne 

Spośród materiałów konstrukcyjnych największą popularnością cieszy się beton komórkowy, 

zajmuje pierwsze miejsce wśród materiałów wybieranych do wznoszenia ścian. Od wielu lat 

notuje się coraz większy udział tego materiału w rynku materiałów ściennych. Z pewnością 

                                                 
4 Polska jednym z liderów rynku materiałów termoizolacyjnych w Europie…, 26.06.2017 https://ceo.com.pl/polska-jednym-z-

liderow-rynku-materialow-termoizolacyjnych-w-europie-utrzymanie-tej-pozycji-wymaga-ciaglego-rozwoju-i-

innowacyjnosci-73008  

5 Rynek materiałów termoizolacyjnych w Polsce, 12.11.2014 http://www.izolacje.com.pl/aktualnosc/id2369,rynek-

materialow-termoizolacyjnych-w-polsce?print=1 
6 Europejski rynek ociepleń, 24.07.2017 http://buildercorp.pl/2017/07/24/europejski-rynek-ocieplen/ 

https://ceo.com.pl/polska-jednym-z-liderow-rynku-materialow-termoizolacyjnych-w-europie-utrzymanie-tej-pozycji-wymaga-ciaglego-rozwoju-i-innowacyjnosci-73008
https://ceo.com.pl/polska-jednym-z-liderow-rynku-materialow-termoizolacyjnych-w-europie-utrzymanie-tej-pozycji-wymaga-ciaglego-rozwoju-i-innowacyjnosci-73008
https://ceo.com.pl/polska-jednym-z-liderow-rynku-materialow-termoizolacyjnych-w-europie-utrzymanie-tej-pozycji-wymaga-ciaglego-rozwoju-i-innowacyjnosci-73008
http://www.izolacje.com.pl/aktualnosc/id2369,rynek-materialow-termoizolacyjnych-w-polsce?print=1
http://www.izolacje.com.pl/aktualnosc/id2369,rynek-materialow-termoizolacyjnych-w-polsce?print=1
http://buildercorp.pl/2017/07/24/europejski-rynek-ocieplen/
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decyduje o tym również stały rozwój wyrabianych z niego produktów: bloczki, zaprawę do 

cienkich spoin, kształtki U, nadproża i inne elementy systemowe. Wśród materiałów 

konstrukcyjnych do wykonywania murów beton komórkowy jest materiałem o najwyższej 

izolacyjności cieplnej. Z lekkich odmian betonu komórkowego można wykonywać ściany 

jednowarstwowe bez ocieplenia.7. Bloczki Ytong Energo o grubości 48 cm pozwalają 

wznosić ściany o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,19 W/(m2K), bez 

dodatkowego ocieplenia. Taka ściana spełnia normy wyznaczone dla budynków 

energooszczędnych (U≤0,20 W/(m2K)).·  

Od kilku lat rośnie w Polsce popyt na domy z prefabrykatów. Budownictwo szkieletowe jest 

dzisiaj trzecią pod względem popularności technologią wybieraną przez Polaków. W Polsce 

powstaje 2,5-3 tysięcy tego typu budynków rocznie, w Niemczech 20 tysięcy. Klienci cenią 

niskie koszty utrzymania takiego budynku, szybkość budowy oraz przewidywalność kosztów 

budowy – jedna firma odpowiada za cały proces budowy od projektu poprzez produkcję 

elementów w fabryce, po budowę i nawet wykończenie domu.8  

Technologia budowy domów z kształtek styropianowych jest znana w Polsce od wielu lat, ale 

nadal nie znajduje zbyt wielu klientów, choć zaletą jest rewelacyjna izolacyjność cieplna 

i eliminacja mostków termicznych. Układanie samych kształtek jest szybkie i łatwe, 

asortyment elementów umożliwia także ukształtowanie łuków, np. wykuszy. Firmy 

produkujące materiały do budowy domów w tej technologii 70-90 procent swojej produkcji 

sprzedają obecnie zagranicą, choć ich właściciele są przekonani, że nowe wymagania 

dotyczące energooszczędności budynków będą im sprzyjać również na rynku krajowym.  

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi dyrektywa unijna, która zmusza rynek do budowania domów 

energooszczędnych i pasywnych, pewne produkty tych wielkich firm będą musiały zostać wycofane 

z rynku, bo będą miały zbyt słabą izolację termiczną. Na to miejsce będą wchodziły pewne nasze 

produkty, bo są bardziej dostosowane, lepsze, tańsze, bardziej izolujące. [IDI_3]  

Na wzrost popularności tej technologii będzie miała wpływ również rosnąca świadomość 

klientów.  

Najważniejsze jest przekonanie klienta. Mamy jeszcze 2 lata. Jak zaczynałem działalność, to ludzie 

zastanawiali się, a po co mi to? Dzisiaj już ta mentalność się troszkę zmienia, klient jest bardziej 

zainteresowany, widzi korzyści. [IDI_9] 

3. Stolarka okienna i drzwiowa 

Od kilku lat systematycznie rośnie w Polsce sprzedaż okien i drzwi energooszczędnych. 

Z najnowszego raportu Centrum Analiz Branżowych "Rynek okien w Polsce, edycja 2017" 

wynika, że „w ciągu czterech lat sprzedaż okien energooszczędnych o współczynniku 

przenikania ciepła Uw na poziomie nie większymi niż 0,9 W/(m2*K), zwiększyła się o blisko 

50%.”9 Przez okna może uciekać nawet do 40 proc. ciepła, więc w budynkach 

                                                 
7 Prawie wszystko o betonie komórkowym http://docplayer.pl/9323104-Prawie-wszystko-o-betonie-komorkowym.html 
8 Najszybciej budowane i najcieplejsze domy świata, 17.08.2015 http://www.drewno.pl/artykuly/10372,rynek-domow-

gotowych-rosnie-rowniez-w-polsce.html 
9 Rynek okien energooszczędnych w Polsce, 14.07.2017 http://www.materialybudowlane.info.pl/10446-rynek-okien-

energooszczednych-w-polsce.html  

http://docplayer.pl/9323104-Prawie-wszystko-o-betonie-komorkowym.html
http://www.drewno.pl/artykuly/10372,rynek-domow-gotowych-rosnie-rowniez-w-polsce.html
http://www.drewno.pl/artykuly/10372,rynek-domow-gotowych-rosnie-rowniez-w-polsce.html
http://www.materialybudowlane.info.pl/10446-rynek-okien-energooszczednych-w-polsce.html
http://www.materialybudowlane.info.pl/10446-rynek-okien-energooszczednych-w-polsce.html
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energooszczędnych muszą one chronić przed jego utratą oraz jednocześnie maksymalizować 

wykorzystanie energii słonecznej. W związku rozwojem budownictwa energooszczędnego, 

dla którego charakterystyczne są duże przeszklenia można się spodziewać dalszego wzrostu 

popytu. Prawdopodobnie zmieni się także rodzaj sprzedawanych okien, wzrośnie sprzedaż 

okien o dużych powierzchniach szkła bez przegród. Producenci spodziewają się, że 

w najbliższych latach sprzedaż okien energooszczędnych będzie rosła w jeszcze szybszym 

tempie, inwestorzy będą je stosować zarówno w nowych budynkach, jak i podczas 

termomodernizacji starych. 

4. Ogrzewanie, pozyskiwanie i gromadzenie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł 

odnawialnych, urządzenia odzyskujące ciepło odpadowe 

Popyt na urządzenia do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych rośnie od kilku lat.  

W Polsce OZE musi się rozwijać, bo mamy bardzo mały udział OZE w stosunku do krajów 

rozwiniętych. To jest konieczność. A z drugiej strony walka ze smogiem. [IDI_4]  

Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2016 roku dają optymistyczne prognozy dla dalszego 

rozwoju branży w Polsce. Rynek pomp ciepła stosowanych do instalacji centralnego 

ogrzewania wzrósł o około 12 procent zaś cały rynek pomp ciepła odnotował wzrost na 

poziomie około 4 procent.10
   

Inaczej było w przypadku kolektorów słonecznych, kilka lat temu dobrą koniunkturę 

napędzały programy unijne oraz realizowany przez NFOŚiGW program 45-procentowej 

dopłaty do kredytu na zakup i montaż tych urządzeń. W ostatnich latach popyt na kolektory 

słoneczne zaczął spadać wraz z wygaszeniem programu NFOŚiGW.11 

Rozwój systemów fotowoltaicznych w Polsce obserwujemy od kilku lat. Do rozwoju 

mikroinstalacji przyczyniła się ustawa o OZE w zakresie systemu wsparcia dla prosumentów. 

W małych domowych instalacjach fotowoltaicznych odnotowano prawie 4-krotny wzrost 

mocy zainstalowanej w 2016 roku, w porównaniu z rokiem 2015.   Zapowiedzi 

przedstawicieli Ministerstwa Energii dotyczące intencji wspierania elektrowni 

fotowoltaicznych pozwalają na optymistyczne prognozy dla tego rynku.  

Podobnie optymistyczne prognozy dotyczące popytu mają przedstawiciele firm zajmujących 

się systemami wentylacji i klimatyzacji. Zdaniem Grzegorza Grygiera, wiceprezesa 

Stowarzyszenia Polska Wentylacja, rynek rekuperacji domowej rozwija się w Polsce od ponad 

10 lat. W tym okresie przeszedł znaczącą metamorfozę. Początkowo trzeba było przekonywać 

inwestorów do rekuperacji i każdemu dokładnie tłumaczyć, na czym ona polega. Obecnie 

więcej inwestorów ma już świadomość, że rekuperacja jest potrzebna i wpływa pozytywnie 

zarówno na zdrowie mieszkańców, jak i na ich portfele. Ta rosnąca świadomość inwestorów 

oraz proekologiczny kierunek ustawodawstwa w Unii Europejskiej pozwalają z optymizmem 

patrzeć w przyszłość. Zaostrzające się wymagania dotyczące zapotrzebowania budynków na 

                                                 
10 Rynek powietrznych pomp ciepła w 2016 r. wzrósł o 33%!, 04.07.2017 http://portpc.pl/rynek-powietrznych-pomp-ciepla-

2016-r-wzrosl-o-33/ 
11 Rynek kolektorów solarnych w Polsce się kończy, 29.02.2017 http://www.forumbudowlane.pl/kolektory-sloneczne/rynek-

kolektorow-solarnych-w-polsce-sie-konczy-t60184 

http://portpc.pl/rynek-powietrznych-pomp-ciepla-2016-r-wzrosl-o-33/
http://portpc.pl/rynek-powietrznych-pomp-ciepla-2016-r-wzrosl-o-33/
http://www.forumbudowlane.pl/kolektory-sloneczne/rynek-kolektorow-solarnych-w-polsce-sie-konczy-t60184
http://www.forumbudowlane.pl/kolektory-sloneczne/rynek-kolektorow-solarnych-w-polsce-sie-konczy-t60184
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energię spowodują konieczność stosowania rekuperacji, a jej brak uniemożliwi uzyskanie 

wymaganych coraz niższych wskaźników energochłonności budynku.12 

5. Inteligentne systemy integracji wielu źródeł energii oraz systemy zarządzania 

budynkiem 

Jeśli chodzi o systemy zarządzania budynkami korzystają z nich przede wszystkim biurowce, 

hotele, rezydencje i apartamentowce, centra handlowe, rozrywkowe. Tego typu technologie 

wiążą się z dość wysokimi wydatkami, a przeciętne gospodarstwo domowe nie posiada 

wystarczających środków na ich zainstalowanie.13 Jednak trzeba powiedzieć, że mimo 

wysokich kosztów takich instalacji powoli rośnie zainteresowanie odbiorców 

indywidualnych, gotowych wydać kilkanaście tysięcy złotych na system inteligentnego 

zarządzania budynkiem. „I choć trudno tu mówić o istotnych oszczędnościach, które 

uzasadniałyby w pełni wydatki poniesione na automatykę, to potrzeba zapewnienia sobie 

komfortu i prestiżu są wystarczającymi uzasadnieniami.”14 

6. Budowa budynków energooszczędnych – usługi wykonawcze 

W związku z promocją energooszczędności i stale rosnącą liczbą inwestorów 

zainteresowanych tego rodzaju budownictwem, wzrasta popyt na usługi wykonawcze. Można 

by się spodziewać, że odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku będzie kompleksowa obsługa 

ze strony firm wykonawczych, niestety inwestorzy mają często spory problem ze 

znalezieniem odpowiedniego wykonawcy. Jest to o tyle ważne, że budynek energooszczędny, 

to nie tylko widoczna z zewnątrz prosta bryła z dużymi przeszkleniami, wyposażona w panele 

fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, niezwykle ważna jest jakość jego wykonania. Wagę 

usług wykonawczych podkreślają producenci i dostawcy rozwiązań dla budownictwa 

energooszczędnego. Często próbują sami zaradzić brakowi wykwalifikowanych 

wykonawców podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi lub organizując szkolenia, 

np. firma Xella Polska Sp. z o.o. prowadzi szkolenia dla firm wykonawczych z zakresu 

budowy z materiałów Ytong, Silka oraz Multipor. Z kolei firma Izodom 2000 Polska 

Sp. z o.o. oprócz tradycyjnych szkoleń razem z materiałami budowlanymi dostarcza 

wykonawcom program komputerowy, który zawiera dokładną instrukcję wykonania budynku 

w technologii szalunku traconego.  

7. Doradztwo i audyty energetyczne 

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej firm doradczych, które prowadzą szkolenia 

niezależne, co z pewnością przyniesie efekty w niedalekiej przyszłości i znalezienie 

profesjonalnej firmy wykonawczej będzie dla inwestorów o wiele łatwiejsze niż obecnie. 

                                                 
12 Z optymizmem patrzeć w przyszłość – rozmowa z Grzegorzem Grygierem, 20.11.2012 http://wentylacja.org.pl/pages-

97.html 
13 D. Dec, K. Dobrowolska, M. Gryglewski, B. Leszczyńska, Raport z badania: Identyfikacja łańcuchów wartości 

w obszarach inteligentnych specjalizacji Mazowsza, 2016. 

14 Automatyka budynkowa – moda, wygoda, a może konieczność?, 03.11.2017 http://budynkipodkontrola.pl/automatyka-

budynkowa-moda-wygoda-a-moze-koniecznosc/   

http://wentylacja.org.pl/pages-97.html
http://wentylacja.org.pl/pages-97.html
http://budynkipodkontrola.pl/automatyka-budynkowa-moda-wygoda-a-moze-koniecznosc/
http://budynkipodkontrola.pl/automatyka-budynkowa-moda-wygoda-a-moze-koniecznosc/
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NAJWAŻNIEJSZE TRENDY, UWARUNKOWANIA ROZWOJU OBSZARU  

Dążenie do obniżania kosztów utrzymania budynków jest widoczne od wielu lat i jest to 

prawdopodobnie najważniejszy trend, który przygotował grunt pod rozwój budownictwa 

energooszczędnego, a w przyszłości także budownictwa pasywnego. Bardzo ważny jest 

wzrost świadomości Polaków w zakresie rozwiązań energooszczędnych w budownictwie oraz 

dostępność na rynku nowych technologii pozwalających zrealizować oczekiwania klientów.  

Te tendencje bardzo dobrze pokazuje raport z badania „Budownictwo energooszczędne 

oczami Polaków”, przeprowadzonego przez Kantar Public na zlecenie firm Danfoss, H+H, 

Rockwool i Velux jesienią 2017 roku.15 Według raportu 88 procent Polaków zadeklarowało 

gotowość do inwestycji w energooszczędny dom. Motywatorem nie jest jednak ekologia, 

a niższe koszty eksploatacji w przyszłości. Ponad połowa respondentów uważa jednak, że 

energooszczędne rozwiązania w budowie domów są drogie, choć wielu nie ma wystarczającej 

wiedzy, jakie urządzenia i technologie pomagają tę energooszczędność osiągnąć. Polacy na 

poziomie deklaratywnym w większości chcą mieszkać w domach jednorodzinnych. Obecnie 

ponad połowa Polaków mieszka w takich właśnie domach, podczas gdy jeszcze dekadę temu 

większość żyła w domach wielorodzinnych. Potwierdzeniem opinii uczestników tego badania 

jest raport z analizy sprzedaży projektów domów, jaki opublikowała firma Tooba.pl.16 

Okazuje się, że Polacy najchętniej wybierają domy tradycyjne i nowoczesne o prostej bryle, 

bez podpiwniczenia, o powierzchni 80-140 m2, często z dużymi przeszkleniami. A taka 

właśnie prosta konstrukcja budynku pozytywnie wpływa na jego efektywność energetyczną. 

Dążenie do prostoty w budownictwie jednorodzinnym to obecnie trend ogólnoeuropejski.  

Oprócz rosnącej świadomości inwestorów ogromne znaczenie dla rozwoju budownictwa 

energooszczędnego ma proekologiczny kierunek ustawodawstwa w Unii Europejskiej, normy 

energooszczędności mieszkań będą z roku na rok coraz bardziej rygorystyczne. To już nie 

będzie kwestia wyboru, a konieczność. Nowe przepisy stanowią, że od końca 2018 roku 

wszystkie budynki należące do władz publicznych będą charakteryzować się niemal zerowym 

zużyciem energii, a od 31 grudnia 2020 roku to samo dotyczyć będzie wszystkich nowo 

powstających budynków. W chwili obecnej nie ma jednej, obowiązującej powszechnie 

definicji budynku prawie zeroenergetycznego. Każde z państw członkowskich ma stworzyć 

własną charakterystykę takiego obiektu, opartą o lokalne uwarunkowania. Zgodnie z definicją 

przytoczoną w dyrektywie „budynek o niemal zerowym zużyciu energii” oznacza budynek 

o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej (…). niemal zerowa lub bardzo niska ilość 

wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu”. 

Priorytetem jest więc, jak najniższe zużycie energii i jak największa niezależność 

energetyczna budynków – ideałem byłby budynek całkowicie autonomiczny, zdolny 

produkować co najmniej tyle samo energii, ile zużywa. Taki budynek można by było 

                                                 
15 Budownictwo energooszczędne oczami Polaków http://www.nietracenergii.pl/wp-

content/uploads/2017/09/Raport_Nie_tra%C4%87_energii_Budownictwo-energooszcz%C4%99dne-oczami-

Polak%C3%B3w.pdf 
16 Tooba.pl Trendy 2017, Raport o budownictwie jednorodzinnym https://www.tooba.pl/trendy  

http://www.nietracenergii.pl/wp-content/uploads/2017/09/Raport_Nie_tra%C4%87_energii_Budownictwo-energooszcz%C4%99dne-oczami-Polak%C3%B3w.pdf
http://www.nietracenergii.pl/wp-content/uploads/2017/09/Raport_Nie_tra%C4%87_energii_Budownictwo-energooszcz%C4%99dne-oczami-Polak%C3%B3w.pdf
http://www.nietracenergii.pl/wp-content/uploads/2017/09/Raport_Nie_tra%C4%87_energii_Budownictwo-energooszcz%C4%99dne-oczami-Polak%C3%B3w.pdf
https://www.tooba.pl/trendy
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całkowicie odciąć od zewnętrznej sieci energetycznej lub – w wersji bezpieczniejszej – 

sprzedawać ewentualne nadwyżki energii dostawcom.17 

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój analizowanej branży ma fakt, że 

została uznana przez Ministerstwo Gospodarki za Krajową Inteligentną Specjalizację 

(Inteligentne i Energooszczędne Budownictwo), co w wielu przypadkach daje polskim 

producentom związanym z budownictwem energooszczędnym możliwość pozyskania dotacji 

ze środków z Unii Europejskiej: Poddziałanie 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej 

w budynkach publicznych” (POIiŚ), Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka” (POIR), Działanie 

2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (POIR), Poddziałanie 1.4.1 „ 

Kompleksowe wsparcie działalności na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw 

posiadających plan rozwoju eksportu”.18  

Rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego jest wspierany przez działania 

rządowe zarówno na szczeblu krajowym jak i wojewódzkim. Temu celowi służy Program 

Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów 

energooszczędnych” uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej.19 Program wdrażany w latach 2013-2018 oferuje dopłaty do kredytów 

hipotecznych na budowę lub zakup energooszczędnych budynków, środki można będzie 

wydatkować do 31.12.2022 r. Budżet programu wynosi 300 mln zł., pozwoli to na realizację 

ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wojewódzkie 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również oferują dofinansowania, np. 

dopłaty do zakupu i instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciepła.  Z kolei program 

„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia 

dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

energii” wspiera zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł 

energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej 

efektywne i przyjazne środowisku. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 

z możliwością zawierania umów kredytu wraz z dotacją do 2020 r. 

Mówiąc o trendach w budownictwie, warto wspomnieć o pakiecie „Czysta energia dla 

wszystkich Europejczyków”, który został przedstawiony w listopadzie 2016 roku przez 

Komisję Europejską. Unijne cele do 2050 roku zakładają wypracowanie i wdrożenie 

przepisów mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych. Za najważniejsze uznano między innymi: poprawę ogrzewania 

i chłodzenia, zachęcanie do korzystania z  inteligentnych technologii, aby zapewnić 

                                                 
17 Budownictwo energooszczędne w Polsce, 19.09.2012 http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/wiadomosci/raporty-i-

analizy/310631,2,Budownictwo-energooszczedne-w-Polsce.html  
18 Budownictwo energooszczędne, 10.09.2015 http://analizarynku.eu/budownictwo-energooszczedne 
19 Informacje o programie „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domy-

energooszczedne/informacje-o-programie/  

https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK2769
https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK2769
https://www.teraz-srodowisko.pl/?AK3937
http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/wiadomosci/raporty-i-analizy/310631,2,Budownictwo-energooszczedne-w-Polsce.html
http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/wiadomosci/raporty-i-analizy/310631,2,Budownictwo-energooszczedne-w-Polsce.html
http://analizarynku.eu/budownictwo-energooszczedne
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie/
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efektywne funkcjonowanie budynków oraz redukcję rachunków za energię w gospodarstwach 

domowych poprzez renowację starych budynków.20  

POWIĄZANIE OBSZARU Z KIS 

Działalność przedsiębiorstw z obszaru Budownictwo energooszczędne wpisuje się 

w największym stopniu w KIS 8 (aktualnie KIS 521) Inteligentne i energooszczędne 

budownictwo, w ramach której wyróżnia się następujące uszczegółowienia: I. Materiały 

i technologie; II. Systemy energetyczne budynków; III. Rozwój maszyn i urządzeń; IV. 

Rozwój aplikacji i środowisk programistycznych; V. Zintegrowane projektowanie; VI. 

Weryfikacja energetyczna i środowiskowa; VII. Przetwarzanie i powtórne użycie materiałów.  

4.2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE  

W związku ze wspomnianą na początku interdyscyplinarnością budownictwa 

energooszczędnego bardzo trudno jest określić liczbę przedsiębiorstw działających w tej 

branży, brak bowiem ścisłych kryteriów pozwalających zaklasyfikować wybrane podmioty do 

tego sektora, PDK nie dostarcza takich informacji. Na przykład producenci styropianu są 

zaliczani do branży przetwórstwo tworzyw sztucznych, a nie do branży budowlanej. Zdaniem 

jednego z respondentów: 

Dużo firm twierdzi, że buduje energooszczędnie, więc trudno zweryfikować. (...) Są firmy budujące 

w tradycyjnej technologii i technologii szkieletowej, one muszą do poziomu budownictwa 

energooszczędnego dążyć, muszą zwiększać poziomy izolacji, szczelność budynków. Ale takich firm, 

które produkują nietypowe elementy, z których się buduje jest dosłownie kilka w Polsce. [IDI_6] 

W celu ustalenia liczby przedsiębiorstw związanych z branżą, sprawdzone zostały 

ogólnodostępne bazy danych, wyniki pokazuje Tabela 2. W tabeli uwzględniono 

budownictwo energooszczędne, pasywne oraz fotowoltaikę jako odrębne segmenty rynku, 

choć w rzeczywistości było wiele przedsiębiorstw, które powtarzały się we wszystkich trzech 

segmentach. Najbardziej odrębnym segmentem jest fotowoltaika, ponieważ wiele firm 

oferujących rozwiązania związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze słońca kieruje 

swoją ofertę do sektora energetycznego, a nie do budowlanego.  

  

                                                 
20 Unijne cele na 2050 r. dla budownictwa coraz bliżej, 17.08.2018 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/unijne-cele-

na-2050-r-dla-budownictwa-4145.html  

21 Realizację badania Smart Panel rozpoczęto przed zmianą listy KIS, która nastąpiła w grudniu 2017 r., dlatego też w 

raporcie posługujemy się numerami odpowiadającymi poprzedniej wersji listy KIS (zawierającej 20 specjalizacji). Aktualna 

wersja KIS jest dostępna na stronie internetowej http://smart.gov.pl/pl/specjalizacje 

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/unijne-cele-na-2050-r-dla-budownictwa-4145.html
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/unijne-cele-na-2050-r-dla-budownictwa-4145.html
http://smart.gov.pl/pl/specjalizacje
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Tabela 2. Liczba firm działających w sektorze budownictwa energooszczędnego, pasywnego i fotowoltaiki 

w Polsce w roku 2018 

Baza danych  
Budownictwo 

energooszczędne 

Budownictwo 

pasywne  

Panele 

fotowoltaiczne 

Panorama firm 87 64 130 

Zumi.pl 162 109 195 

Yellow Pages 76 62 52 

Pkt.pl 333 330 487 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych baz adresowych. 

 

Duże rozbieżności w danych zawartych w wymienionych bazach adresowych można 

tłumaczyć po pierwsze ich stopniem popularności wśród przedsiębiorców, po drugie niezbyt 

dokładnymi opisami działalności firm. Na przykład w bazie Pkt.pl w dziale budownictwo 

energooszczędne można znaleźć producentów kabli, rur miedzianych, bram garażowych, poza 

tym na 333 firmy aż 214 to biura projektowe, niekoniecznie projektujące budynki 

energooszczędne. Podobne błędy znajdują się także w pozostałych bazach adresowych. 

Pewną podpowiedzią przy szacowaniu liczby przedsiębiorstw związanych z budownictwem 

energooszczędnym są z pewnością dane Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii 

Odnawialnej. Ambasadorzy Budownictwa Pasywnego to grupa firm współpracujących 

z Instytutem, które wprowadzają innowacje do systemów budowlanych, mające na celu 

ograniczenie zużycia energii w budynkach. Tych firm jest 75.22   

Na podstawie wszystkich wyżej wymienionych danych można szacować, że w Polsce działa 

około 200 firm, które oferują produkty i usługi zaliczane do sektora budownictwo 

energooszczędne i pasywne. Na podstawie mapy z bazy Zumi.pl liczba przedsiębiorstw 

w połączonym segmencie budownictwa energooszczędnego i pasywnego (większość firm 

powtarza się w obu segmentach), wynosi 172. Najwięcej firm znajduje się w województwach: 

mazowieckim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, śląskim i dolnośląskim, 

najmniej w lubuskim, podlaskim i lubelskim.  

Z raportu PMR „Sektor budowlany w Polsce 2015. Analiza regionalna” wynika, że w połowie 

2014 r. działało w Polsce około 200 tys. firm budowlanych. Można więc powiedzieć, że 

sektor budownictwa energooszczędnego stanowi zaledwie 0,1 procenta całej branży. Jednak 

w związku ze zmianami legislacyjnymi jakie czekają tę branżę z pewnością liczba 

przedsiębiorstw w analizowanym sektorze zacznie w najbliższych latach szybko wzrastać.  

Obecnie jest to sektor zróżnicowany i rozdrobniony, silnie uzależniony od innych dziedzin 

gospodarki. Działają w tym sektorze ogromne koncerny międzynarodowe, jak choćby 

producenci bloczków z betonu komórkowego Xella Polska, H+H Polska albo producenci 

materiałów termoizolacyjnych jak Isover, URSA czy Rockwool. Są też bardzo duże firmy 

polskie, jak choćby Solbet, producent bloczków z betonu komórkowego mający ponad 30-

procentowy udział w rynku czy producenci styropianu jak IZOLBET, Synthos, Yetico.  

                                                 
22 Ambasadorzy Budownictwa Pasywnego – Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia Güntera 

Schlagowskiego NON-PROFIT Sp. z o.o. http://www.pibp.pl/?page_id=94  

http://www.pibp.pl/?page_id=94
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Jednak większość przedsiębiorstw to podmioty z kapitałem polskim, które można zaliczyć do 

sektora MSP. Przeważają małe firmy, zatrudniające poniżej 9 osób, zwłaszcza wśród firm 

oferujących usługi projektowe, doradcze oraz instalacyjne. Sporą grupę stanowią firmy 

zatrudniające od 10 do 49 osób. Można powiedzieć, że małe firmy szukają swojej szansy na 

rynku wypełniając nisze popytowe, a taką niszą było jeszcze kilka lat temu budownictwo 

energooszczędne i pasywne. Obecnie się to zmienia, budownictwo energooszczędne rozwija 

się coraz lepiej, dostrzegają to również większe firmy budowlane, które w związku z tym 

poszerzają swoją ofertę, również poprzez inwestowanie w działalność badawczo-rozwojową 

i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług skierowanych do klientów 

poszukujących energooszczędnych rozwiązań.   

W stosunku do całej branży budowlanej sektor budownictwa energooszczędnego jest bardzo 

młody, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że pierwsze na świecie w pełni pasywny budynek 

wzniesiono w Niemczech, w Darmstadt w1991 roku. W Polsce większość firm związanych 

z budownictwem energooszczędnym powstała po 2000 roku. Wiele z nich liczy nie więcej niż 

5-10 lat. Firmy starsze działające w tym sektorze, które wzięły udział w badaniu najczęściej 

w ostatnich latach poszerzały swoją działalność, wprowadzając innowacyjne produkty 

i usługi. Najstarsza z firm biorących udział badaniu działała na rynku 60 lat.  

4.3 PROFIL KLIENTÓW  

Podstawowy podział klientów branży budownictwa energooszczędnego jest dosyć 

standardowy: klient biznesowy, publiczny (czyli instytucjonalny) oraz indywidualny. Jednak 

dokładniejsza analiza profilów klientów, uwzględniająca podział na sektor usługowy 

i produkcyjny, pozwala wyróżnić dwie podstawowe kategorie i kilka podkategorii:   

 Klienci bezpośredni firm produkujących materiały i urządzenia: 

 Firmy zakupujące licencje na produkcję materiałów i urządzeń – klient 

technologiczny;  

 Firmy wykonawcze – firmy oferujące usługi budowlane, instalatorzy; 

 Dystrybutorzy – hurtownie, sklepy; 

 Klienci indywidualni; 

 Klienci docelowi sektora budownictwa energooszczędnego, czyli inwestorzy: 

 Deweloperzy;   

 Klienci biznesowi – głównie przedsiębiorcy budujący obiekty na potrzeby 

własnej działalności gospodarczej (np. lokale gastronomiczne, hotele, 

biurowce); 

 Instytucje publiczne (np. gminy, uczelnie, szkoły); 

 Klienci indywidualni – osoby fizyczne. 
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Większość firm stara się generować przychody w różnych segmentach rynku, by zapewnić 

sobie stabilny dopływ środków, zapewniający trwałość funkcjonowania. Choć dla wielu 

priorytetem jest pozyskiwanie jak największej liczby klientów biznesowych.  

Uderzamy w klientów przemysłowych, większych czy instytucjonalnych. Ale tego nie ma dużo. Gdzieś 

tam była jakaś restauracja, biurowiec, ale tego jest znacznie mniej. [IDI_6]  

Niewielu uczestników badania wskazało klienta technologicznego, choć trzeba odnotować, że 

pojawia się coraz więcej polskich firm, które z sukcesem sprzedają opracowane przez siebie 

technologie.  

Sprzedaż myśli technicznej to są bardzo rentowne biznesy (...) sprzedawaliśmy to na zasadzie 

jednokrotnej licencji, teraz od pół roku oferujemy to na zasadzie stałych opłat licencyjnych. [IDI_3]  

Uczestnikami badania były firmy innowacyjne, które nie zawsze znajdowały wystarczającą 

liczbę klientów na rynku krajowym, więc w sposób naturalny starały się szukać klientów 

zagranicą, zarówno w krajach europejskich, jak i na innych kontynentach. Najbardziej istotne 

są dla nich rynki europejskie, kraje blisko sąsiadujące z Polską jak Niemcy, kraje 

Skandynawskie, Czechy, Słowacja, ze względu na to, że w tych krajach budownictwo 

energooszczędne jest niemal standardem od wielu lat. Na tych rynkach nie trzeba 

przekonywać klientów do technologii energooszczędnych.  

Kto bywa inwestorem, czyli klientem docelowym sektora, pokazuje analiza zrealizowanych 

budynków energooszczędnych i pasywnych w Polsce i na świecie na podstawie katalogu 

„Energooszczędne 4 kąty”, wydanego w 2015 roku przez Instytut na rzecz Ekorozwoju.23 

Okazuje się, że zarówno na świecie jak i w Polsce jest dużo klientów instytucjonalnych, choć 

klienci indywidualni również zbudowali wiele domów jednorodzinnych w różnych regionach 

Polski. Deweloperzy mają na swoim kącie takie realizacje jak energooszczędne osiedle 

„Krzywa Iwiczna” pod Warszawą czy osiedle „Sielanka” w Tarnowskich Górach. W katalogu 

znalazł się również pasywny kościół w Nowym Targu, inwestorem była miejscowa parafia. 

Inwestorami są gminy, np. pasywna szkoła w Budzowie, energooszczędna szkoła w 

Chotomowie, uczelnie wyższe np. energooszczędne laboratorium AGH w Miękini, pasywna 

hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Powstają pasywne budynki usługowe 

(kawiarnia Czytogruszka w Poznaniu) i wielkie biurowce (energooszczędne biurowce 

Górnośląskiego Parku Przemysłowego).  

Wraz ze wzrostem świadomości, że inwestycje w energooszczędne budownictwo są 

w dłuższej perspektywie opłacalne dla użytkownika, będzie rosła liczba przedsiębiorców, 

którzy przez termodernizację lub budowę energooszczędnych obiektów chcą obniżyć koszty 

działalności gospodarczej. Już obecnie rośnie liczba deweloperów, którzy budują 

energooszczędne i pasywne osiedla. 

 

                                                 
23 Anna Dąbrowska, Energooszczędne 4 kąty, Budownictwo Energooszczędne i Pasywne, katalog dobrych przykładów, 

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2015 
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4.4 DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWA 

Od kilku lat rośnie eksport polskich materiałów budowlanych, trafiają one nie tylko do krajów 

europejskich, ale także na inne kontynenty. Pierwsze miejsce w eksporcie od dawna zajmują 

okna, dobrą pozycję mają także urządzenia grzewcze. Trudno oszacować wielkość eksportu 

dla segmentu budownictwa energooszczędnego, ponieważ nie ma takich analiz branżowych, 

ani dokładnych danych statystycznych. Na podstawie informacji GUS widać jednak, że 

najbardziej dynamicznie w ostatnich latach wzrasta eksport w dziale: Budynki 

prefabrykowane; sprzęt i wyposażenie sanitarne, hydrauliczne, grzejne, oświetleniowe, gdzie 

indziej niewymienione; w roku 2016 w stosunku do 2015 wzrost wyniósł 21,9 procent, 

a wartość eksportu w 2016 to 7011 mln złotych (1612 mln euro).24 Można przypuszczać, że 

wiele z tych budynków to budynki energooszczędne, ponieważ głównie takie są budowane 

w Niemczech czy Skandynawii. Fenomen wzrostu eksportu w tym segmencie rynku jeden 

z respondentów wyjaśnił wysokimi kosztami robocizny w krajach Europy Zachodniej. Domy 

z prefabrykatów powstają w Polsce, gdzie robocizna jest tańsza i są do tych krajów 

przewożone w elementach.  

To technologia, którą szybko się buduje, więc nie trzeba zatrudniać ludzi na długo, wystarczy ekipa na 

tydzień i to mocno redukuje koszty. Bo to jest prefabrykowane, przyjeżdża ponumerowane jak klocki 

Lego. Przyjeżdża ekipa, składa w tydzień. [IDI_6]   

Wiele firm, mimo trudnych warunków, prowadzi działalność na rynkach zagranicznych 

z dużym powodzeniem. Spośród uczestników badania tylko jedna firma nie prowadziła 

działalności eksportowej – dla pozostałych przychody z eksportu stanowiły od 10 do 

90 procent. To świadczy, że firmy z polskim kapitałem są w stanie z sukcesem konkurować na 

zagranicznych rynkach. Nieliczni przedsiębiorcy podjęli nawet ryzyko otwarcia swoich 

fabryk w innych państwach, mimo, że często są to rynki zdominowane przez wielkie 

korporacje.  

Za granicą te rynki są zdominowane przez dosyć duże firmy, które mają po kilka tysięcy pracowników, 

kilkaset milionów euro sprzedaży, to są duże firmy które mają przedstawicielstwa w wielu krajach. 

I oczywiście odpowiednią renomę i historię, i doświadczenie, więc tam jest się dosyć trudno przebić. 

[IDI_5]  

Główny kierunek eksportu to Unia Europejska. Najważniejszym rynkiem dla wielu firm są 

Niemcy z powodu bliskości i wielkości rynku, na drugim miejscu można wymienić Austrię 

oraz Szwecję ze względu na zamożność obywateli. Budownictwo efektywne energetycznie 

jest w tych krajach najbardziej popularne. W Niemczech i Austrii znajduje się większość 

zrealizowanych projektów pasywnych. W dalszej kolejności ważnymi dla polskich firm 

rynkami są Francja, Wielka Brytania, Belgia, Włochy, Dania, Norwegia, Czechy, Słowacja, 

Szwajcaria, Irlandia, Portugalia, Rumunia, Turcja. Są firmy, które mimo trudnych warunków 

z powodzeniem prowadzą działalność na Białorusi, Ukrainie, w Gruzji, Mołdawii czy 

w Rosji. Coraz częściej też polscy przedsiębiorcy docierają ze swoimi produktami do Azji 

                                                 
24 Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2017, GUS, str. 118 
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(Korea Południowa, Bliski Wschód, Emiraty Arabskie), Afryki (np. Maroko, Algieria, Angola, 

RPA), Ameryki Południowej (Brazylia), Ameryki Północnej (USA) a nawet Nowej Zelandii. 

Sukcesy niektórych firm są naprawdę imponujące.  

W ciągu 27 lat dostarczyliśmy materiały na budowę 19 tysięcy obiektów, w większości to są 

domy jednorodzinne, ale też pałac króla Maroka, hale przemysłowe, największy kompleks 

pieczarkarni na Ukrainie jest zbudowany z naszych materiałów. Najbardziej energooszczędny 

blok w krajach bałtyckich, który ma prawie zerowe zużycie energii, 2000 energooszczędnych 

wilii powstało z naszych materiałów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, domy na 

środkowej Syberii, domy za kołem podbiegunowym w Finlandii, Norwegii i Szwecji. [IDI_3] 

Zdaniem Jana Stylińskiego, prezesa zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, 

światowy rynek budowlany jest bardzo konkurencyjny, zwłaszcza w dużych państwach 

unijnych, które chronią swoje rynki przed dostępem wykonawców i producentów 

zagranicznych i chętnie wspierają własne firmy w zagranicznej ekspansji.25 Mimo wielu 

trudności, polskim firmom udaje się zdobywać nowe rynki eksportowe, dopinguje ich do tego 

większa rentowność działalności na rynkach zagranicznych, większe marże. Niektórzy 

przedsiębiorcy przyznają, że niejako zostali zmuszeni do sprzedaży swoich produktów 

zagranicą, ponieważ opracowywanymi przez siebie innowacyjnymi technologiami na tyle 

wyprzedzali rynek, że nie znajdowali w Polsce nabywców. Z drugiej strony innowacje były 

konieczne, ponieważ trudno im było konkurować w segmencie produktów masowych, 

dostarczanych przez wielkie międzynarodowe koncerny. Na sukcesy eksporterów złożyło się 

wiele czynników zarówno technologicznych jak i marketingowych, a także wysoka jakość 

obsługi, terminowość i dobre relacje z klientami.  

Przewagi konkurencyjne polskich firm na rynkach zagranicznych:  

 Nastawienie na klienta wymagającego, oczekującego innowacyjnych 

rozwiązań:  

Staramy się nie iść mainstreamem, bo tam są się głównie konkurenci, którzy od lat mają 

pełną gamę produktów. Raczej szukamy tych takich odnóg. [IDI_5] 

 Indywidualizacja produktu:  

Potrafimy rzucić wszystko i zająć się tymi kluczowymi projektami. (...) Było 

zapotrzebowanie od klienta i na rynku nie było takich urządzeń. W parę miesięcy 

zrobiliśmy prototyp, potem trzeba było go testować, sprawdzić czy on działa, zrobić 

poprawki. [IDI_5] 

 Tworzenie produktów lepszych, wydajniejszych, bardziej oszczędnych niż 

konkurencja, przewaga technologiczna:  

Przegoniliśmy niemiecką konkurencję nie cenami, a dlatego, że wymyślamy więcej 

nowych produktów niż Niemcy. [IDI_3] 

                                                 
25 Styliński: eksport materiałów budowlanych jest drogą do stałego rozwoju, 22.02.2016 

http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/stylinski-eksport-materialow-budowlanych-jest-droga-do-stalego-

rozwoju  

http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/stylinski-eksport-materialow-budowlanych-jest-droga-do-stalego-rozwoju
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/stylinski-eksport-materialow-budowlanych-jest-droga-do-stalego-rozwoju
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 Umiejętność przekonania klienta do swojego produktu:  

My zawsze musimy znaleźć klienta, uświadomić go, rozwiać jego wątpliwości co do tego 

produktu, nauczyć go, bo to jest bardzo techniczny produkt. [IDI_8] 

 Jakość produktów:  

Naszą dewizą jest to, że nie oszukujemy w parametrach, a 90% rynku oszukuje. My 

wszystko badamy w niezależnych laboratoriach i posługujemy się tylko tymi danymi, które 

mamy uzyskane z laboratorium. [IDI_1] 

 Elastyczność w działaniu, możliwość szybkiej reakcji na okazje rynkowe i na 

potrzeby klientów:  

Staramy się zapewnić naszym partnerom przemysłowym dostęp do naszej wiedzy, ale też do 

naszych usług, taki nieograniczony. Staramy się być w ciągłym kontakcie, może żeby to tak 

brzydko nie zabrzmiało, na każde zawołanie. Nie ma tej bariery, że dzwonią południu czy 

wieczorem. [IDI_2] 

 Szukanie i wypełnianie nisz rynkowych:  

My staramy sobie znaleźć niszę, gdzie musimy zrobić dostosowanie produktu do klienta. 

Żeby wykorzystać tych naszych inżynierów, żeby coś tam zmienić. [IDI_5] 

Przedsiębiorcy związani z segmentem budownictwa energooszczędnego w działalności 

eksportowej widzą dla siebie dobre perspektywy na przyszłość, zarówno w Europie jak 

i w krajach rozwijających się, gdzie jest duże zapotrzebowanie w budownictwie. Nie boją się 

formalności związanych z wejściem na nowe rynki, ponieważ działalność na bardzo 

zbiurokratyzowanym rynku europejskim przygotowała ich do pokonywania tego rodzaju 

wyzwań.  

Jeżeli ktoś wyrósł z terenu Unii Europejskiej, straszliwej biurokracji, niekończącego się udowadniania 

w instytucjach, to później wejście na jakikolwiek inny rynek to jest bajka. Nadal w innych krajach 

musimy robić certyfikaty i dopuszczenia do rynku, tylko to jest bardzo proste dla nas. [IDI_3] 

Mimo swoich sukcesów na arenie międzynarodowej uczestnicy badania zwracali także uwagę 

na czynniki, które utrudniają wejście na rynki zagraniczne i poszerzanie działalności. 

Najważniejsze bariery w działalności eksportowej to:  

 Duża konkurencja, konieczność konkurowania z dużymi koncernami; 

 Bariery administracyjne, konieczność posiadania certyfikatów, procedury, 

biurokracja; 

 Bariery kapitałowe, brak środków na uczestnictwo w targach czy promocję 

produktów zagranicą, na badania i rozwój innowacyjnych produktów oraz ich 

certyfikację; 

 Trudności ze znalezieniem dystrybutorów na danym rynku; 

 Brak zaufania do polskich produktów i polskich marek; 

 Brak promocji polskich produktów za granicą; 
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 Brak wsparcia ze strony polskich placówek dyplomatycznych w organizowaniu 

kontaktów gospodarczych polskich przedsiębiorców z zagranicznymi (respondenci 

krytycznie oceniali działalność wydziałów promocji handlu i inwestycji); 

 Brak wiedzy o specyfice rynku w danym kraju, brak wiedzy z zakresu prawa; 

 Brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr do pracy na rynkach zagranicznych; 

 Trudności językowe. 

Podobne problemy dostrzegają również eksperci, podkreślając konieczność wsparcia ze 

strony państwa dla polskich przedsiębiorców.26 Tym bardziej, że producenci zachodni są 

zwykle wspierani przez swoje rządy zarówno na rynkach UE, jak i poza nimi, gdzie wysokie 

wymagania co do zaplecza finansowego i kadrowego uniemożliwiają polskim firmom 

konkurowanie z firmami zachodnioeuropejskimi czy amerykańskimi 

5. KONKURENCJA I RELACJE W RAMACH OBSZARU 

Największą konkurencją dla sektora budownictwa energooszczędnego jest budownictwo 

tradycyjne. Jeszcze niedawno bardzo trudno było przekonać polskiego klienta do 

energooszczędnych technologii budowlanych z kształtek styropianowych, albo do 

zastosowania odnawialnych źródeł energii. Dlatego firmy związane z budownictwem 

energooszczędnym częściej współpracują ze sobą niż rzeczywiście konkurują.  

Współpracujemy ze sobą, odbierając rynek tej branży tradycyjnej, czyli producentom cegieł. [IDI_3]  

Konkurencja w sektorze budownictwa energooszczędnego nie jest jednorodna, należałoby 

analizować ją w odniesieniu do najważniejszych grup produktów, uwzględniając podział na 

wznoszenie budynków, stosowane technologie budowy, techniki grzewcze i pozyskiwanie 

energii ze źródeł odnawialnych czy materiały termoizolacyjne.  

Z racji wielkości rynku termoizolacji i działalności w tym segmencie wielkich 

międzynarodowych koncernów konkurencja jest bardzo duża. Zupełnie inaczej wygląda 

sytuacja w odniesieniu do technologii szalunku traconego, czyli domów z kształtek 

styropianowych, istnieje zaledwie kilka firm oferujących takie produkty, a ich przedstawiciele 

sami przyznają, że nie odczuwają konkurencji. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku 

budynków prefabrykowanych, choć producentów jest coraz więcej. Oferowanie klientom 

nietypowej technologii oraz innowacyjnych rozwiązań zapewnia przedsiębiorcom 

komfortową sytuację, poczucie, że nie będą mieli w najbliższym czasie konkurencji na 

polskim rynku, a rynki zagraniczne są tak wielkie, że każdy znajdzie tam dla siebie miejsce.  

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych. Podmiotów jest bardzo dużo, włącznie z międzynarodowymi korporacjami, 

                                                 
26 Styliński: eksport materiałów budowlanych jest drogą do stałego rozwoju, 22.02.2016 

http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/stylinski-eksport-materialow-budowlanych-jest-droga-do-stalego-

rozwoju  

http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/stylinski-eksport-materialow-budowlanych-jest-droga-do-stalego-rozwoju
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/stylinski-eksport-materialow-budowlanych-jest-droga-do-stalego-rozwoju
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jest to rynek o dużej konkurencyjności. Firmy oferujące innowacyjne rozwiązania mają 

bardzo trudne warunki, ponieważ muszą rywalizować nie tylko z importerami tanich urządzeń 

z Chin, ale także z oszustami, którzy oferują nieświadomemu klientowi po niskiej cenie 

używane urządzenia z Niemiec.  

Musimy konkurować z obiegiem drugoklasowych paneli z Niemiec używanych, (...) nie jesteśmy 

w stanie do wszystkich dotrzeć, powiedzieć o tym, ludzie czasami nie wiedzą, że kupują używane 

panele fotowoltaiczne. [IDI_8]  

Dotyczy to zarówno kolektorów słonecznych jak i paneli fotowoltaicznych. Najtrudniejsza 

sytuacja występuje na rynku kolektorów solarnych, ponieważ dotacja na zakup kolektorów 

sprzyjała najtańszym rozwiązaniom chińskim, a nie polskim przedsiębiorstwom. W efekcie 

największa polska firma produkująca kolektory słoneczne upadła. Po zakończeniu dotacji 

gwałtownie spadła sprzedaż tych urządzeń. Inne firmy musiały dywersyfikować swoją ofertę 

albo w ogóle zrezygnować z tej działalności. Kolejnym problemem tego segmentu rynku są 

instalatorzy, od których zależy sprzedaż produktów, więc charakterystyczna dla tego rynku 

jest walka o instalatorów. Często wygrywają w tej walce wielkie firmy międzynarodowe, 

które pozyskują instalatorów dodatkowymi bonusami. Jedynie firmy wprowadzające bardzo 

zaawansowane technologicznie innowacje nie widzą zagrożenia dla swojej działalności w tym 

segmencie. Konkurują jakością, nie ceną, kierują swą ofertę do wymagającego klienta, który 

nie szuka najtańszych produktów i rozwiązań.  

Stosunkowo najmniejsze bariery wejścia na rynek napotykają instalatorzy i wykonawcy, 

potrzebna jest wiedza, czasem bardzo specjalistyczna oraz odpowiednie narzędzia. Bariera 

finansowa nie jest bardzo duża, o ile nie chce się prowadzić działalności na dużą skalę. 

Jednak przy dużych kontraktach zwykle wymagane są gwarancje finansowe. Trzeba mieć też 

własne zaplecze, np. zaplecze projektowe i własnych kosztorysantów, żeby odpowiednio 

skalkulować koszty wykonania usługi.  

O wiele większe bariery napotkają osoby, które chciałyby rozpocząć działalność innowacyjną, 

tworzyć nowe, innowacyjne produkty. Po pierwsze trzeba mieć dobry pomysł i umieć go 

zrealizować, bez wiedzy merytorycznej na wysokim poziomie nie jest to możliwe. Przy 

próbie zrealizowania pomysłu natychmiast pojawia się problem braku dużego kapitału, jaki 

jest potrzebny do zaprojektowania nowego produktu, prowadzenia badań i wdrożenia 

innowacji. Barierą bywa brak doświadczenia praktycznego, ponieważ szkoły i uczelnie nie 

przygotowują pod kątem prowadzenia działalności. Kolejną przeszkodą może okazać się 

konieczność posiadania odpowiednich zasobów ludzkich. Przy uruchamianiu produkcji, 

należy wziąć pod uwagę stworzenie odpowiedniego parku maszynowego, a to jest inwestycja 

w milionach euro. Okazuje się jednak, że mimo tych barier wielu polskich przedsiębiorców 

potrafi skutecznie włączać się w krajowe i międzynarodowe łańcuchy tworzenia wartości, nie 

brakuje im wiedzy ani specjalistycznych kompetencji by opracowywać innowacyjne 

rozwiązania techniczne samodzielnie lub przy wsparciu ośrodków naukowych.  
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6. OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW  

6.1 DOSTAWCY I PODWYKONAWCY  

Dla firm dostarczających na rynek innowacyjne produkty i usługi niezwykle ważna jest 

kooperacja z poddostawcami i podwykonawcami, ponieważ to od nich w dużym stopniu 

zależy zarówno jakość produktu finalnego, jak i to, czy ten produkt w ogóle powstanie. Co 

prawda największą wartość dodaną generują główni wykonawcy, ale zdaniem respondentów 

bez współpracy nie da się nic zrobić. Na tym polega sukces gospodarki amerykańskiej 

i chińskiej, że:  

Wszystko jest dostępne na rynku, że jest tyle małych, średnich, dużych dostawców, że można każdy 

element kupić, tam nikt nie robi wszystkiego. [IDI_10]    

Dlatego staranny dobór podmiotów, z którymi się współpracuje jest niezwykle istotny, 

zarówno ze względu na jakość ich usług czy dostarczanych komponentów jak i stabilność we 

współpracy.  

Cena przychodzi z ilością, a jakość odchodzi z ilością, więc trzeba mieć takiego dostawcę, 

z którym przyjdzie cena niska, ale jakość pozostanie. A to nigdy nie jest przypadkowy 

dostawca. Zawsze jest to sprawdzony, wypracowany kontakt, także osobowy. [IDI_10]    

Wśród przedsiębiorców opracowujących innowacyjne produkty, zwłaszcza z dziedziny 

elektroniki czy automatyki (np. inteligentne zarządzanie) istnieją zawsze obawy, że ich 

technologia może zostać powielona i wykorzystana. Dlatego niezwykle ważne jest zaufanie 

do podwykonawców. Cechami charakterystycznymi tych relacji jest ich stabilność 

i długotrwałość. Jeżeli dostawca wywiązuje się ze swoich zobowiązać, to nie ma powodu 

szukać innego, zdarza się, że współpraca trwa przez dziesiątki lat od pierwszego nawiązania 

kontaktu.  

Skala podwykonawstwa zależy od profilu działalności danej firmy. Na przykład producenci 

systemów budowy domów z kształtek styropianowych korzystają z dostawców surowców 

i materiałów z branży przetwórstwa ropy naftowej, z branży chemicznej, stalowej, ale także 

z transportu czy usług projektowych architektów. Innych poddostawców i podwykonawców 

potrzebują firmy dostarczające rozwiązań takich jak inteligentne zarządzanie budynkami czy 

odnawialne źródła energii. Tu poddostawcami są przykładowo, producenci komponentów do 

sterowników, dostawcy elektroniki, dostawcy oprogramowania, producenci elementów 

odlewniczych do OZE, producenci podzespołów do automatyki, operatorzy 

telekomunikacyjni i teleinformatyczni czy warsztaty mechaniczne. Dla wszystkich firm 

prowadzących działalność badawczo-rozwojową podwykonawcami są także instytuty 

naukowo-badawcze zarówno krajowe, jak i zagraniczne.  

Generalnie przedsiębiorcy starają się korzystać z krajowych dostawców pod warunkiem, że są 

oni w stanie dostarczyć materiały i usługi odpowiedniej jakości. Nie zawsze jest to możliwe, 

stąd poszukiwanie poddostawców na całym świecie, w całej Europie, USA, Korei, Chinach. 
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Pochodzenie dostawców materiałów i komponentów czasami jest wynikiem selekcji, 

doświadczeń z danym produktem czy komponentem. Na przykład jeden z uczestników 

badania długo szukał dostawcy komponentów do sterowników, ponieważ te dostępne 

w Polsce chińskie produkty szybko się przegrzewały, odpowiednią jakość udało się znaleźć 

dopiero w USA.   

6.2 INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU  

Organizacją, która od 2004 roku aktywnie propaguje w Polsce budownictwo pasywne jest 

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku. Jako jedyna 

instytucja w Polsce posiada akredytację Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt do 

przeprowadzania certyfikacji budynków pasywnych. Oprócz certyfikacji Instytut zajmuje się 

upowszechnianiem wiedzy na temat energooszczędnych technologii w budownictwie, zasad 

projektowania i realizacji budynków w standardzie budownictwa pasywnego oraz 

zastosowania energii odnawialnej wykorzystywanej w budynkach pasywnych. W tym celu 

wydawany jest biuletyn informacyjny, organizowane są szkolenia, międzynarodowe 

konferencje i sympozja dające możliwość wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy oraz 

nawiązania kontaktów w branży. Instytut na swojej stronie internetowej prezentuje także 

firmy, które wprowadzają innowacje na Polski rynek w postaci komponentów i systemów 

budowlanych zalecanych do stosowania w budynkach pasywnych oraz świadczą usługi 

projektowania i budowy takich obiektów.27 

Z kolei najstarszą i największą organizacją zrzeszającą wszystkich producentów materiałów 

budowlanych w Polsce jest Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, 

organizacja samorządu gospodarczego, która reprezentuje swoich członków wobec organów 

władzy państwowej i samorządowej oraz uczestników obrotu gospodarczego. Prowadzi 

obserwację rynku budowlanego i rynku materiałów budowlanych. Wśród uczestników 

badania PIPHB była wymieniana jako najbardziej wiarygodna instytucja w kwestii 

zmieniających się przepisów prawnych. Zapewnia swoim członkom dostęp informacji 

o projektowanych aktach prawnych, obowiązujących przepisach, źródłach kredytowania czy 

możliwościach współpracy. PIPHB formułuje także projekty aktów prawnych, dotyczących 

likwidowania barier rozwoju budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.  

Kolejną organizacją branżową jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, zrzesza 

czołowych, polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian 

zewnętrznych. Uczestnicy badania współpracują także z organizacjami samorządu 

zawodowego jak Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów 

i Techników Budownictwa, a także z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódzką 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Agencją Inwestycji i Handlu.  

                                                 
27 Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia Güntera Schlagowskiego NON-PROFIT Sp. z o.o. 

http://www.pibp.pl/?page_id=46  

http://www.pibp.pl/?page_id=46
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Z organizacji zagranicznych promujących budownictwo energooszczędne i pasywne 

respondenci wymienili amerykańskie stowarzyszenie SIPA The Structural Insulated Panel 

Association, reprezentujące producentów, dostawców, dystrybutorów, projektantów 

i wykonawców budynków w technologii wykorzystującej strukturalne panele izolacyjne 

SIP.28 Jedna z firm uczestniczących w badaniu należała do SIPA. Korzyścią jest obecność 

firmy w bazie stowarzyszenia, na jego stronie internetowej.  

W ciągu ostatnich lat powstało kilka klastrów związanych z budownictwem, w tym również 

z budownictwem energooszczędnym. Jednym z najbardziej dynamicznie działających jest 

Wschodni Klaster Budowlany, zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw z branży budowlanej 

z całego kraju. Działalność klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia 

biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału 

innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Nie mniej aktywnie działa Klaster 

Zrównoważona Infrastruktura skupiający przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu 

oraz instytucje naukowo-badawcze zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem 

i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa, automatyki 

wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa. Oba klastry mają 

tytuł Krajowego Klastra Kluczowego, co świadczy o ich istotnym znaczeniu dla gospodarki 

kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Na sukces tych klastrów złożyło się:  

(…) Dobre zarządzanie i wytworzenie się pewnej kultury współpracy między spółkami. To nie zależy 

od tego czy są tam liderzy, ale od kultury organizacyjnej. Wystarczy, żeby jeden lider chciał zapraszać 

MŚP do współpracy (...) to te maluchy się poskupiają. [IDI_3]  

Uczestnicy badania mieli zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia związane 

z działalnością klastrów. Korzyści z przynależności do klastrów to wymiana informacji 

między członkami klastra, nawiązywanie kontaktów biznesowych, wspólne wyjazdy 

zagraniczne np. na targi, pomoc przy pisaniu wniosków o dofinansowanie. Zdarzały także 

sytuacje, że przedsiębiorcy przystępowali do klastra, ale jego działalność nie przynosiła 

oczekiwanych efektów, lub klaster w ogóle nie zaczynał działać, np.  

Łódzki Klaster Zaawansowanych Materiałów Budowlanych zawiązał się i od dnia zawiązania nie 

wydarzyło się nic. (...) Jak będzie 10 liderów, ale żaden nie będzie chciał współpracować z MŚP to 

żadna izba czy klaster nie dojdzie do skutku. W Łodzi jest kilka wielkich firm (...), ale nie mają 

potrzeby dzielenia się swoją wiedzą z mniejszymi firmami i dlatego ten klaster padł, bo nawet 

najlepszy management niektórych rzeczy nie uratuje, nie stworzy kultury dzielenia się wiedzą i pracy 

sieciowej. [IDI_3]  

Z kolei pierwszy polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego związany 

z Górnośląskim Parkiem Przemysłowym zawiesił działalność w związku z rezygnacją GPP 

Business Park z funkcji koordynatora Klastra sprzęt pomiarowy pozostający w posiadaniu 

Klastra został przekazany do dyspozycji Politechniki Śląskiej i Krakowskiej.29 Gdański 

                                                 
28 The Structural Insulated Panel Association (SIPA) http://www.sips.org/about  

29 Zawieszenie działalności Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, 16.01.2018 

http://gppbusinesspark.pl/2018/01/16/zawieszenie-dzialalnosci-pierwszego-polskiego-klastra-budownictwa-

pasywnego-i-energooszczednego/ 

http://www.sips.org/about
http://gppbusinesspark.pl/2018/01/16/zawieszenie-dzialalnosci-pierwszego-polskiego-klastra-budownictwa-pasywnego-i-energooszczednego/
http://gppbusinesspark.pl/2018/01/16/zawieszenie-dzialalnosci-pierwszego-polskiego-klastra-budownictwa-pasywnego-i-energooszczednego/
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Klaster Budowlany również budził duże nadzieje niektórych przedsiębiorców, miała być 

realna współpraca, okazało się, że jest to bardzo trudne.  

Wszyscy cały czas traktują siebie jako konkurencję dużą, nie ma takiej tendencji żebyśmy coś razem 

zrobili, działkę mieliśmy kupić jako klaster i zbudować biurowiec pod wynajem, ale się nie udało. 

[IDI_7]  

Negatywne doświadczenia związane z przynależnością do różnych organizacji 

i stowarzyszeń zniechęcają niektórych przedsiębiorców do takiej współpracy, ponieważ 

nie widzą żadnej korzyści dla siebie z angażowania się tego typu przedsięwzięcia.    

6.3 JEDNOSTKI NAUKOWE I BADAWCZE 

Omawiając otoczenie przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze Budownictwa 

energooszczędnego, nie sposób pominąć działalności wielu jednostek naukowo-badawczych, 

które często w dużym stopniu przyczyniają się do powstawanie innowacji oraz rozwoju firm. 

Takimi ośrodkami naukowymi są Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Ceramiki 

i Materiałów Budowlanych, AGH, oraz politechniki. Na przykład innowacyjną jednostką 

Politechniki Krakowskiej jest Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego 

(MCBE), którego celem jest nawiązywanie partnerskiej sieci współpracy pomiędzy nauką 

i biznesem. MCBE wspólnie z ekspertami Małopolskiego Laboratorium Budownictwa 

Energooszczędnego, Narodowej Agencji Poszanowania Energii i Instytutu Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk opracowali pierwszy w Polsce 

dokument potwierdzający spełnienie warunków wymaganych przy projektowaniu 

i wykonaniu budynków energooszczędnych, zgodnych z kryteriami niemal zerowego 

zapotrzebowania na energię wg dyrektywy Unii Europejskiej.30 

Poza instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi, istotną rolę w rozwoju 

przedsiębiorstw sektora budownictwa energooszczędnego odgrywają agencje rządowe jak 

PARP zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, 

przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, czy NCBR, którego 

głównym zadaniem jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii 

zwiększających innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki. 

7. INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW  

7.1 RODZAJE INNOWACJI 

Impulsem do opracowywania i wdrażania innowacji w bardzo wielu przypadkach są zarówno 

potrzeby i oczekiwania klientów, jak i niemożność konkurowania w segmencie produktów 

masowych dostarczanych na rynek przez wielkie międzynarodowe korporacje. Dlatego 

                                                 
30 Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego https://projektbms.pl/mcbe-malopolskie-centrum-budownictwa-

energooszczednego/    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://projektbms.pl/mcbe-malopolskie-centrum-budownictwa-energooszczednego/
https://projektbms.pl/mcbe-malopolskie-centrum-budownictwa-energooszczednego/
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mniejsze firmy szukając dla siebie przestrzeni do zagospodarowania starają się skupiać na 

dostarczaniu nowych rozwiązań, tworzyć materiały i urządzenia lepsze, wydajniejsze, 

bardziej oszczędne od konkurencji. Ta oszczędność może polegać także na zmniejszeniu 

gabarytów nowego urządzenia, dzięki czemu zużywa się mniej surowców do jego produkcji. 

Zdarza się także, że przy opracowywaniu jednej innowacji, w trakcie badań pojawia się 

kolejna, zupełnie nieprzewidziana innowacja, która czasami też jest wdrażana. Kolejnym 

impulsem do generowania innowacji jest rynek eksportowy, który wymaga od firm ciągłego 

udoskonalania się.  

Szukamy problemów, jeśli gdzieś w budownictwie pojawia się problem, że czegoś nie można wykonać, 

to jest z jednej strony wyzwanie techniczne, a z drugiej szansa rynkowa. [IDI_3]  

To wszystko przyczynia się do powstawania innowacji wielozakresowych, które często łączą 

w sobie innowację technologiczną, procesową, produktową i marketingową jednocześnie.  

Z racji interdyscyplinarności sektora budownictwa energooszczędnego warto omówić 

innowacje dotyczące kilku grup produktów, uwzględniając materiały do wznoszenia 

konstrukcji budynków, materiały termoizolacyjne, urządzenia związane z pozyskiwaniem 

energii ze źródeł odnawialnych oraz inteligentne systemy zarządzania budynkami. Jednak 

należy zaznaczyć, że często zdarzają się innowacje, które łączą w sobie np. materiał 

konstrukcyjny z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych czy materiał 

termoizolacyjny z urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Należy 

również wspomnieć o wprowadzanych przez firmy innowacjach związanych z zarządzaniem 

oraz innowacjach marketingowych, te zmiany zwykle wynikają z rozwoju firmy, wejścia na 

nowe rynki lub zwiększenia zatrudnienia. Jako przykłady tego typu innowacji można podać 

wprowadzenie systemu CRM do zarządzania relacjami z klientami, albo systemu MRT do 

zarządzania magazynem, produkcją i zleceniami. Nie zawsze przedsiębiorcy są z tych 

rozwiązań zadowoleni, czasem uważają, że to dodatkowa biurokracja, która generuje 

spowolnienie i wymaga zatrudnienia większej ilości osób do obsługi.  

Przykładem innowacji wielozakresowej mogą być technologie i produkty firmy Izodom 2000 

Polska Sp. z o.o., czyli bloczki styropianowe, które stanowią szalunek dla konstrukcji 

wypełniany zbrojonym betonem, a równocześnie są warstwą termoizolacji z zewnątrz i od 

środka. Dzięki takiemu rozwiązaniu bez dodatkowych warstw ociepleniowych można 

wybudować budynek energooszczędny lub pasywny. Zaletą tej technologii jest bardzo dobra 

izolacyjność cieplna i eliminacja mostków termicznych. Układanie samych kształtek jest 

szybkie i łatwe. Firma opracowała również technologię budowania płyt fundamentowych, 

technologię budowy stropów i dachów, oraz płyty do termomodernizacji starych budynków. 

Dopełnieniem tych produktów są programy komputerowe dla architektów, które ułatwiają 

proces projektowania budynku w tej technologii i programy instruktażowe dla wykonawców, 

a także system rekomendacji doboru produktów komplementarnych typu instalacje grzewcze, 

odpowiednie okna, systemy wentylacyjne, które muszą być zastosowane, żeby klient osiągnął 

cel, czyli zbudował dom energooszczędny. Firma wprowadziła także innowację procesową – 

jest nią produkcja rozproszona, materiały budowlane będą produkowane w kilku zakładach, 
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również poza Polską, ułatwi to szybsze dostarczenie produktów do klienta i obniży koszty 

transportu.   

Inny rodzaj innowacyjnej konstrukcji budynku opracowała firma M3system Sp. z o.o. 

wykorzystując samonośną konstrukcję styropianową, która równocześnie stanowi 

termoizolację, a dla wzmocnienia z zewnątrz pokryta jest włóknem szklanym i warstwą 

cementu. Jest to rodzaj budynku prefabrykowanego, duże moduły styropianowe powstają 

w fabryce, następnie te elementy są przewożone i składane na placu budowy. Najmniejszy 

z oferowanych przez firmę budynków można złożyć na placu budowy w ciągu 24 godzin. 

Dzięki wyjątkowej lekkości taki budynek może być wznoszony na mało stabilnym podłożu, 

np. na bagnach, a nawet jako pływający dom na wodzie.  

Wśród innowacji wykorzystywanych przy wznoszeniu budynków szkieletowych firma 

Solcraft Sp. z o.o. opracowała izolacyjną płytę konstrukcyjną H-Block, jest to ulepszona 

wersja amerykańskiej płyty SIP. Płyta H-Block jest zbudowana z pianki poliuretanowej 

zamkniętej w konstrukcji skrzynkowej i trwale połączonej z okładziną drewnopochodną OSB, 

jest jednocześnie materiałem konstrukcyjnym oraz osłonowym. Jeszcze większą innowacją 

jest płyta warstwowa Thexpan. Rozwiązanie to łączy płytę warstwową z wymiennikiem 

ciepła, tworząc nowoczesny materiał konstrukcyjny. Takie płyty mogą być wykorzystane do 

różnych celów – są solarem, dachem samoodśnieżającym, mogą stanowić dolne źródło 

zasilania pompy ciepła, dzięki orurowaniu zewnętrznemu oraz wewnętrznemu. Połączenie 

płyty z kolektorem ciepła pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

Firma opracowała kilka wersji takich płyt, np. termodynamiczna płyta warstwowa Thexpan 

stanowi innowację na skalę światową, może być używana jako ściana lub dach i stanowić 

dolne źródło zasilania dla pomp ciepła, ponieważ jest zbudowana z dwóch blach osłonowych, 

miedzianych rur wymiennika ciepła oraz poliuretanowej izolacji termicznej. Rury ułożone są 

bezpośrednio pod blachą, jedno- lub dwustronnie, dzięki czemu odbierają lub oddają ciepło 

jak największą powierzchnią. Ściana z tej płyty warstwowej oraz sufit mogą być podgrzane 

lub ochłodzone.  
 

Wielozakresowe innowacje z zakresu ogrzewania i wykorzystywania energii odnawialnych, 

opracowuje firma Makrotem Sp.j., która ma na swoim koncie kilka patentów. Jednym z wielu 

innowacyjnych rozwiązań tej firmy jest Integrator Smart OZE, czyli system integracji wielu 

źródeł energii dla domów jednorodzinnych. Urządzenie pozwala podłączyć kolektor 

słoneczny, pompę ciepła, kocioł na biomasę i gazowy kocioł kondensacyjny. Jest to 

systemowe rozwiązanie w zakresie sterowania i w zakresie przepływów, które gwarantuje 

poprawne działanie pompy ciepła, poprawne wykorzystanie energii słonecznej z fotowoltaiki 

czy z kolektorów słonecznych i właściwe jej zagospodarowanie. Integrator Smart OZE 

ujednolica system podłączeń różnych urządzeń, pochodzących od różnych producentów, 

pozwala też właścicielowi budynku bez większych problemów dołączyć w każdej chwili 

kolejne urządzenie bez kosztownej przebudowy całej instalacji. Jest to innowacja 

produkcyjna, innowacja produktowa i innowacja w zakresie dystrybucji, ponieważ firma 

opracowała również innowacyjny system dystrybucji tych produktów i montażu 

u inwestorów. Kolejna innowacja tej firmy, to autorski system projektowania 3D, który 
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pozwala skrócić czas projektowania z dwóch tygodni do 60 minut. Firma opracowała również 

cały system zagospodarowania ciepła odpadowego, który pozwala zamienić ciepło na chłód 

lub ewentualnie na energię elektryczną.  

Ciekawym przykładem innowacji jest firma Mar-bud Budownictwo Sp. z o.o. Jeszcze 

niedawno była to typowa firma wykonawcza, jednak w związku ze zmianami trendów 

w budownictwie rozszerzyła zakres swojej działalności, inwestując w działalność badawczo-

rozwojową i przygotowując nowe, innowacje produkty i usługi. Jedną z innowacji jest 

technologia budowy domów z prefabrykatów betonowych, polegająca na wykonaniu 

prefabrykacji na miejscu budowy, gdzie od razu powstają ściany połączone z termoizolacją 

zewnętrzną. Druga innowacja, przełomowa w skali światowej, to magazyn energii chłodu, 

który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Chodzi o problem związany 

z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, polega on na tym, że energia jest 

produkowana w innym czasie niż występuje zapotrzebowanie na nią. W związku z tym 

problem jej magazynowania jest podstawowym w tej chwili, ponieważ nie ma na rynku tanich 

i prostych magazynów energii. Firma opracowała innowacyjną technologię magazynowania 

energii chłodu, która znajdzie zastosowanie do chłodzenia np. klimatyzacja, chłodnie itp. 

Kolejna innowacja to wdrażany system kontroli IT procesu budowlanego i procesu 

biznesowego.  

Warto wspomnieć również o innowacji firmy XDISC S.A. produkującej panele 

fotowoltaiczne, firma opracowała panele elastyczne, które mają zastosowanie głównie 

w urządzeniach mobilnych, w łodziach, kamperach czy autobusach, ponieważ można je 

dowolnie wyginać i dostosowywać ich kształt do swoich potrzeb. Okazało się jednak, że 

w Polsce rynek na taki produkt jest bardzo mały i większość produkcji jest eksportowana.  

Z kolei firma Pro Eco Solution Ltd. wprowadziła kolektor słoneczny do samodzielnego 

montażu, czyli solarny podgrzewacz wody, gdzie jest wszystko w jednym, zasobnik razem 

z kolektorem słonecznym. Każdy klient, nawet przy małych umiejętnościach technicznych, 

będzie w stanie samodzielnie go zamontować, co znacząco obniży koszty urządzenia. 

Jak widać na tych kilku przykładach zakres przedmiotowy innowacji w sektorze 

budownictwa energooszczędnego jest bardzo szeroki. Źródłem innowacji mogą być 

osiągnięcia z dziedziny materiałów i technologii typowo budowlanych, jak i elektroniki, 

mechaniki, informatyki czy przetwarzania danych, zwłaszcza gdy dotyczy to inteligentnych 

systemów zarządzania i sterowania urządzeniami zainstalowanymi w budynku.  

7.2 DZIAŁALNOŚĆ B+R  

Dla wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w badaniu działalność innowacyjna 

i badawczo-rozwojowa jest strategicznie ważna. Postęp technologiczny i zachodzące na rynku 

zmiany sprawiają, że chcąc być w czołówce firmy są niejako zmuszone robić badania i szukać 

innowacyjnych rozwiązań, tym bardziej, że rosną również wymagania klientów w stosunku 

do produktów, ich ceny i jakości. Co ważne firmy te nie kupują licencji, stawiają na własną 

wynalazczość. Podnoszeniu innowacyjności służą zarówno własne laboratoria, jak i badania 



 

37 

 

zlecane innym instytucjom. Posiadanie własnego laboratorium obniża znacząco koszty prac 

badawczych i koszty wdrożenia nowego produktu - oszczędność może sięgać ponad 

60 procent. Tylko dwie z firm biorących udział w badaniu nie posiadały własnego zaplecza 

badawczego, reszta miała wyposażenie badawcze na różnym poziomie, od podstawowego do 

bardzo zaawansowanego. Warto zaznaczyć, że są przedsiębiorstwa wyposażone w sprzęt 

specjalistyczny na poziomie światowym, jakiego nie posiadają uczelnie. Firmy mające 

najlepiej wyposażone laboratoria nawet 80 procent badań wykonują u siebie. Jest to dla nich 

bardzo korzystne w przypadku powtarzalnych badań laboratoryjnych. Postęp 

w technologiach, materiałach i sprzęcie laboratoryjnym jest na tyle szybki i dynamiczny, że 

wielokrotnie można opierać się na zewnętrznych laboratoriach, doposażonych sukcesywnie 

i świadczących usługi laboratoryjne. 

Liczba osób zajmujących się działalnością innowacyjną i badawczo-rozwojową jest 

uzależniona od wielkości firmy, od 2 osób (zwykle właścicieli) w najmniejszych firmach do 

20 osób w największych. Procentowo w stosunku do zatrudnienia w całej firmie, osoby 

pracujące w dziale badawczo-rozwojowym stanowiły od 3 do 20 procent, najczęściej było to 

skorelowane z liczbą innowacji wprowadzanych na rynek. Poziom przygotowania 

merytorycznego pracowników przedsiębiorcy oceniali jako niższy niż światowy i europejski. 

Uważali, że duże międzynarodowe korporacje dysponują o wiele bardziej zaawansowaną 

infrastrukturą badawczą i z racji tego, że prace badawczo-rozwojowe prowadzą od dziesiątek 

lat, mają lepiej merytorycznie przygotowaną kadrę. W Polsce w większości przypadków 

pracami badawczo-rozwojowymi zajmują się właściciele firm, czasem wywodzący się ze 

środowisk naukowych i ze względu na bardzo wysokie zaawansowanie prowadzonych badań 

trudno im znaleźć odpowiednio przygotowanych pracowników.  W takiej sytuacji naturalnym 

jest, że żadna uczelnia nie jest w stanie wykształcić tak wysoko zaawansowanego specjalisty. 

Jedynym sposobem jest kształcenie pracowników do działu badawczo-rozwojowego we 

własnym zakresie. Kandydatów do pracy przedsiębiorcy poszukują na politechnikach, często 

wśród kadry naukowej, albo przez kontakty nieformalne w branży. Zdarza się również 

przejmowanie pracowników od konkurencji. Pewną nadzieję na pozytywne zmiany 

w kierunkach kształcenia niesie otwarcie przez niektóre uczelnie (np. Politechnika 

Warszawska, Politechnika Krakowska) studiów podyplomowych, znacznie lepiej 

dostosowanych do potrzeb biznesu. Powstają również wspólne inicjatywy biznesu i uczelni 

mające zaradzić brakowi fachowców:  

Z wydziałem Energetyki AGH pracujemy nad Akademią Umiejętności. Chcemy połączyć system 

uczelniany z systemem praktycznym z tego względu, że system edukacyjny nie obejmuje dzisiaj w ogóle 

zakresów praktycznych i osoby, które kończą studia w zasadzie są bezradne w poruszaniu biznesowym, 

dlatego, że nie mają doświadczenia. My chcemy im zapewnić to doświadczenie przez stworzenie 

właśnie Akademii Umiejętności. To jest wielowątkowy projekt, który chcielibyśmy wdrożyć. [IDI_4] 

Współpraca z innymi instytucjami w ramach działalności badawczo-rozwojowej może mieć 

różne formy: 

 Zlecanie badań ośrodkom naukowo-badawczym (zwykle są to uczelnie lub inne 

instytuty naukowo-badawcze w kraju lub zagranicą); 
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 Zlecanie badań prywatnym firmom, które specjalizują się w badaniach danego typu 

i dysponują odpowiednią aparaturą badawczą (może to być także współpraca między 

przedsiębiorstwami w branży); 

 Wypożyczenie aparatury badawczej; 

 Wynajem laboratorium w firmie badawczej np. na kilka godzin lub kilka dni, gdzie 

samemu wykonuje się badania; 

 Zatrudnienie pracownika uczelni w firmie w ramach umowy cywilno-prawnej. 

Przedsiębiorcy bardzo cenią sobie współpracę z przedstawicielami instytucji naukowych 

opartą na nieformalnych, osobistych kontaktach. Zdarza się, że przedstawiciele uczelni często 

bywają w firmach i konsultują na bieżąco prowadzone tam prace badawcze. W trakcie 

wywiadów pojawiały się zarówno pozytywne jak i krytyczne oceny współpracy 

z jednostkami naukowo-badawczymi. Szczególnie pozytywnie oceniano współpracę 

z Politechniką Łódzką ze względu na jej infrastrukturę badawczą dostosowaną do potrzeb 

firm z branży budowlanej. Warto dodać, że ta infrastruktura politechniki powstała w wyniku 

wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami, którzy informowali uczelnię o kierunkach 

rozwoju w budownictwie ułatwiając naukowcom dostosowanie parku maszynowego do 

potrzeb biznesu. Współpraca z przedsiębiorcami umożliwiła uczelniom zwiększenie 

zatrudnienia pracowników, doktorantów, którzy z czasem zostają samodzielnymi 

pracownikami naukowymi.  

Najwięcej negatywnych ocen dotyczyło badań związanych z koniecznością uzyskania 

certyfikatów. Bariery proceduralne stawiane przez instytuty, długie terminy wykonywania 

badań, brak pracowników, wysokie koszty, biurokracja, dość często powodują, że 

przedsiębiorcy decydują się na korzystanie z instytucji zagranicznych w Niemczech, Wielkiej 

Brytanii, Francji, Słowacji, Czechach, Estonii. Kilku respondentów jako przykład wymieniło 

Instytutu Techniki Budowlanej, który jest jednostką certyfikującą. Bariery proceduralne 

instytutu i długie terminy realizacji badania, a często także odmowy wykonania badań, 

spowodowały, że zdecydowali się skorzystać z podobnej jednostki certyfikującej w Słowacji, 

(TSUS w Bratysławie – Building Testing and Research Institute)31, która zgodziła się 

wykonać badania i okazała się tańsza. W wielu sytuacjach dla przedsiębiorców lepszym 

wyborem niż instytuty badawcze i uczelnie są prywatne firmy badawcze, ponieważ są 

bardziej elastyczne w działaniu, a ich prace nie są realizowane w oderwaniu od tego, czego 

przemysł realnie potrzebuje.    

Głównym celem działalności badawczo-rozwojowej jest komercjalizacja, a im bardziej są 

zbadane produkty, tym łatwiej je sprzedać.  

Podchodzimy do tego czysto biznesowo, mamy pomysł na produkt i później chcemy go zrealizować. 

[IDI_8]  

Prace badawcze związane z nowymi produktami lub usługami poprzedza zwykle dokładne 

rozpoznanie potrzeb rynku i dopiero pozytywna weryfikacja potrzeb klientów rozpoczyna 

                                                 
31 Building Testing and Research Institute http://www.tsus.sk/o_tsus/profil.php  

http://www.tsus.sk/o_tsus/profil.php
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drogę od pomysłu do wdrożenia. Najczęściej wymieniane podczas wywiadów kierunki prac 

badawczych to: nowe procesy łączenia surowców, wytrzymałość materiałów, 

ognioodporność, badania akustyczne, odporność materiałów na wilgoć, wydajność cieplna 

materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych, optymalizacja procesu produkcyjnego np. 

paneli fotowoltaicznych i innych urządzeń, poprawa sprawności energetycznej urządzeń, 

systemy energooszczędne związane z akumulatorami, magazynowanie energii, 

zagospodarowanie ciepła odpadowego w zakładach przemysłowych, wydajność cieplna 

urządzeń grzewczych, poprawa efektywności energetycznej w budynkach przemysłowych.  

Miarą sukcesów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest z pewnością dla firm ilość 

wdrożeń oraz powodzenie wprowadzonych innowacji na rynku. W trakcie wywiadów wielu 

przedsiębiorców przyznawało, że mimo starań, aby uniknąć porażki, zdarzają się wdrożenia 

nieudane, które nie przekładają się na wzrost przychodów w firmie. Prawdopodobieństwo 

komercjalizacji jest bardzo duże, oceniane na ponad 90 procent w przypadku materiałów 

konstrukcyjnych i termoizolacyjnych, ale w przypadku systemów inteligentnego zarządzania 

znacznie mniejsze, bo do 50 procent. Nowa linia produktowa przynosi 10-15 procentowy 

wzrost przychodów, jednak nie od razu, tylko w ciągu 2-3 lat od wprowadzenia jej na rynek.  

Największym problemem związanym z działalnością badawczo-rozwojową, który pojawiał 

się we wszystkich wywiadach był brak wystarczających środków na tę działalność. Wszystkie 

firmy borykają się z pozyskiwaniem środków na finansowanie badań i uzyskiwanie 

koniecznych certyfikatów. Dość często zdarza się, że z tego powodu nie mogą dokończyć 

wdrożenia i obiecujący rynkowo projekt zostaje przerwany. Są firmy, które całą swoją 

działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową pokrywają z własnych środków 

przeznaczając na to nawet do 100 procent swoich dochodów w pierwszych latach pracy nad 

projektem. Wiele przedsiębiorstw stara się o dodatkowe dofinansowania z różnych źródeł, np. 

fundusze unijne, fundusze lokalne, szukanie wspólników lub inwestorów, zakładanie 

konsorcjów, podejmowanie wspólnych projektów z uczelniami. 

Kolejne, trudne dla przedsiębiorców zagadnienia wiążą się certyfikacją produktów, ponieważ 

różne rynki wymagają różnych certyfikatów. To zajmuje bardzo dużo czasu i pociąga za sobą 

koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro. Ponadto konieczna jest wiedza na temat wymagań 

w danym kraju. To wszystko blokuje rozszerzanie działalności na kolejne rynki.    

Dla wszystkich przedsiębiorców problematyczne było również pozyskiwanie i korzystanie 

z funduszy unijnych, w ich opinii polskie procedury składania wniosków i rozliczania 

funduszy są najbardziej skomplikowane w Europie. Niejednokrotnie wymaga to od 

przedsiębiorców korzystania z drogich firm consultingowych i zatrudniania dodatkowych 

pracowników tylko do opisywania faktur i kontaktów z firmą doradczą. To pochłania 30-40 

procent przyznanych funduszy. Ponadto istnieje ryzyko popełnienia błędu w dokumentacji, co 

skutkuje koniecznością zwrotu funduszy. Dlatego też ze względu na koszt biurokracji, ilość 

czasu, jakie trzeba temu poświecić, wiele firm nie chce korzystać z tego typu dofinansowania 

lub nie może z powodu braku gwarancji bankowych.  
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7.3 LIDERZY INNOWACJI  

Ze względu na interdyscyplinarność sektora budownictwa energooszczędnego, jego 

zróżnicowanie pod względem wielkości (od wielkich międzynarodowych koncernów, do 

małych firm kilkuosobowych) oraz skalę i czas działania na rynku, bardzo trudno 

jednoznacznie wskazać liderów innowacji. Brak ścisłych kryteriów, które przesądzałyby 

o poziomie innowacyjności danej firmy. Być może należałoby wziąć pod uwagę co najmniej 

kilka aspektów związanych z działalnością firm, jak:  

 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych; 

 Posiadanie infrastruktury badawczo-rozwojowej; 

 Portfolio posiadanych praw własności intelektualnej; 

 Liczba wdrożeń innowacyjnych produktów i usług w ciągu ostatnich lat; 

 Sukcesy rynkowe innowacyjnych produktów; 

 Poziom innowacyjności, czy były to innowacje przełomowe czy ewolucyjne, na skalę 

krajową, europejską czy światową; 

 Nagrody i wyróżnienia za innowacyjność otrzymane od różnych instytucji w kraju i za 

granicą. 

Na podstawie tak wielu kryteriów łatwiej wskazać grupy przedsiębiorstw – liderów innowacji 

w różnych kategoriach produktów: 

 Producenci materiałów konstrukcyjnych  

W tej grupie za liderów innowacji można uznać przedsiębiorstwa o polskim kapitale średniej 

wielkości, które udoskonalają swoje produkty i sukcesywnie poszerzają asortyment, 

wdrażając nawet po kilka innowacji rocznie. Tego typu firmy mają własną infrastrukturę 

badawczą na wysokim poziomie, współpracują także z ośrodkami naukowymi, często też 

aktywnie uczestniczą w działalności organizacji typu klastry czy inne stowarzyszenia. Swoją 

działalność prowadzą zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Mogą 

poszczycić się szeregiem wyróżnień za innowacyjność, otrzymanych w od różnych instytucji. 

 Producenci materiałów termoizolacyjnych  

Liderami innowacji w tej grupie są firmy średnie i duże, zarówno polskie jak i zagraniczne. 

W ofercie mają szeroki asortyment produktów, który starają się udoskonalać i powiększać 

wprowadzając innowacyjne produkty „do zadań specjalnych” - np. do termomodernizacji 

starych, zawilgoconych budynków.  Mają własne zaplecze badawcze, współpracują 

z ośrodkami naukowymi oraz są aktywne w różnych organizacjach, klastrach 

i stowarzyszeniach. Prowadzą działalność zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach 

zagranicznych. 

 Producenci urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, urządzeń 

grzewczych i wentylacyjnych  
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Ta grupa jest bardzo zróżnicowana i wprowadza bardzo dużo produktów. Liderami innowacji 

są raczej firmy małe z polskim kapitałem, które charakteryzuje elastyczność działania i które 

potrafią szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku. Mają własne zaplecze badawcze 

na dość dobrym poziomie, ale równocześnie współpracują zarówno z instytutami naukowymi, 

firmami oferującymi usługi badawcze, jak i parkami naukowo-technologicznymi. Mają 

w ofercie dużo produktów, które jeśli istnieje taka potrzeba potrafią dostosować do potrzeb 

klienta. Działają na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.  

 Producenci oraz integratorzy oferujący inteligentne systemy zarządzania budynkiem  

Jest to grupa firm małych, a nawet mikrofirm z kapitałem polskim. Oferują bardzo różne, 

często w dużym stopniu zindywidualizowane produkty. Najbardziej charakterystycznymi ich 

cechami są elastyczność i szybkość działania. W tej grupie firmy rzadko konkurują ze sobą, 

raczej starają się znaleźć dla siebie niszę rynkową i technologiczną, w której działają. 

Posiadają podstawowy sprzęt do prowadzenia badań – zwykle jest to aparatura pomiarowa. 

Współpracują zarówno z instytutami naukowymi oraz firmami oferującymi usługi badawcze, 

jak i parkami naukowo-technologicznymi. Działają na rynku krajowym i rynkach 

zagranicznych.  

Wszystkie wymienione powyżej grupy firm mają w swoim portfolio produkty będące 

innowacjami ewolucyjnymi jak i przełomowymi, nawet na skalę światową.  

7.4 BRANŻE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ  

Branże wspierające dla sektora budownictwa energooszczędnego różnią się zależnie od 

produktów, jakie dana firma produkuje. Dla producentów materiałów konstrukcyjnych a także 

dla producentów materiałów termoizolacyjnych branżami wspierającymi będą: branża 

chemiczna, materiałoznawstwo, branża metalowa, automatyka, mechanika, informatyka, 

projektowanie. Kluczowy wpływ na rozwój produktów ma branża chemiczna, jako dostawca 

polistyrenu, podstawowego surowca do produkcji styropianu. Jedną z podstawowych branż 

wspierających dla producentów domów szkieletowych, oprócz wyżej wymienionych jest 

branża drzewna, w tym producenci płyt wiórowych, ponadto producenci wełny mineralnej 

i biura projektowe.  

W przypadku urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, urządzeń 

grzewczych i wentylacyjnych branżami wspierającymi są mechanika, elektronika, 

materiałoznawstwo, informatyka, branża metalowa, branża elektryczna, hydraulika.  

Z kolei dla producentów oraz integratorów oferujących inteligentne systemy zarządzania 

budynkiem branże wspierające to przede wszystkim elektronika, branża oświetleniowa, 

branża elektryczna, informatyka oraz telekomunikacja i teleinformatyka w związku z tym, że 

inteligentne systemy zarządzania wykorzystują połączenia internetowe, tzw. Internet rzeczy.  

Dla wszystkich grup produktów branżą wspierającą jest z pewnością nauka, ośrodki naukowo 

badawcze, firmy badawcze oraz parki naukowo-technologiczne. Bez ich działalności trudno 

byłoby sobie wyobrazić wiele innowacyjnych produktów wprowadzanych na rynek.   
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7.5 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

Ochrona własności intelektualnej jest jednym z podstawowych problemów, z którym muszą 

sobie radzić przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne produkty i usługi. Starają się stosować 

różne środki ochrony adekwatne do ewentualnych strat wynikających z naruszenia własności 

intelektualnej, możliwości prawnych i finansowych.  

Najczęściej stosowane środki ochrony własności intelektualnej to:  

 Ochrona patentowa; 

 Zastrzeżenie znaku towarowego; 

 Zastrzeżenie wzoru przemysłowego; 

 Zastrzeżenie wzoru użytkowego; 

 Ochrona praw autorskich; 

 Zobowiązanie pracowników do zachowania tajemnicy; 

 Podpisanie umowy o zachowaniu tajemnicy z wybranymi kontrahentami lub 

podwykonawcami; 

 Stosowanie ukrytych zabezpieczeń wewnątrz produktów; 

 Niewpuszczanie obcych osób na teren zakładu, w którym odbywa się produkcja.    

Ochrona patentowa zdaniem przedsiębiorców jest uzasadniona, gdy istnieje duże 

prawdopodobieństwo naruszenia praw własności intelektualnej - na przykład, gdy firma 

działa na rynkach międzynarodowych. Taka ochrona wiąże się z bardzo dużymi kosztami, 

zwłaszcza, gdy miałaby objąć wszystkie kraje europejskie oraz Chiny, Indie czy USA. Zdarza 

się, że jeśli firma nie uzyska dofinansowania na ten cel, rezygnuje ze sprzedaży na tym rynku, 

gdzie takiej ochrony nie posiada. Oprócz kosztów związanych z ochroną patentową, barierą 

bywają także procedury związane z uzyskaniem ochrony patentowej. Respondenci narzekali 

głównie na małą przejrzystość procedur i skomplikowane przygotowanie dokumentacji. 

Procedura patentowa jest o tyle trudna, że praktycznie nie sposób samodzielnie dobrze 

napisać wniosek patentowy. Można zapomnieć o jednym słowie i zabezpieczenie jest wtedy 

bardzo niskie, stąd konieczność korzystania z rzeczników patentowych, co wiąże się 

z dodatkowymi kosztami. Kolejne obawy związane z patentami wiążą się z ujawnianiem się 

przed konkurencją, która może wykorzystać informacje zawarte w opisie opatentowanego 

produktu i wyprodukować coś bardzo podobnego.  

W sytuacji, gdy produkt nie spełnia kryteriów uzyskania ochrony patentowej przedsiębiorcy 

stosują zastrzeżenie znaku towarowego, zastrzeżenie wzoru przemysłowego lub zastrzeżenie 

wzoru użytkowego. W przypadku programów komputerowych własność intelektualna 

chroniona jest prawem autorskim, ale firmy stosują także dodatkowe zabezpieczenia.  

Tak to stworzyliśmy, że jest to praktycznie niekopiowalne i nie ma zastosowania u konkurentów, 

zrobiliśmy zabezpieczenie. Program jest open source, ale oprogramowanie jest na naszych serwerach, 

więc ktokolwiek korzysta z tego i tak oddaje, i prawa autorskie i licencje pozostają na naszej stronie. 
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Dajemy bezpłatną licencję na użytkowanie, ale bez przekazania praw autorskich. Kontrolujemy to, co 

się z programem dzieje, a przy okazji, jeżeli ktoś wykonuje sobie rysunki w naszym programie, to my 

wiemy, co rysuje, gdzie rysuje, bo robi to online. [IDI_3] 

Gdy ochrona patentowa nie jest uzasadniona ekonomicznie czasem wystarczającym 

zabezpieczeniem jest tajemnica przedsiębiorstwa lub stosowanie ukrytej wiedzy technicznej. 

Przedsiębiorstwa oferujące produkty unikatowe, często wykonywane dla jednego klienta nie 

stosują żadnych zabezpieczeń, ponieważ ryzyko kopiowania jest niewielkie. To samo dotyczy 

przedsiębiorstw oferujących produkty bardzo zaawansowane technologicznie, w których 

praktycznie każda kolejna partia produktów różni się czymś od poprzedniej. W sytuacji, gdy 

rozwój produktu jest bardzo dynamiczny zabezpieczenie patentowe czy jakiekolwiek inne 

traci sens, ponieważ zanim firma uzyskałaby patent, byłby on już nieaktualny. W takich 

sytuacjach ryzyko kopiowania jest ograniczone, a przewagę tak szybko rozwijającej się firmy 

nad konkurencją stanowi wiedza, która sprawia, że konkurencja zawsze pozostaje w tyle.  

8. SIEĆ POWIĄZAŃ  

GRUPY PODMIOTÓW STANOWIĄCYCH TRZON OBSZARU (UCZESTNICY 

SMART LABU): 

1. Firmy opracowujące nowoczesne materiały konstrukcyjne do budowy płyt 

fundamentowych, do wznoszenia ścian, stropów i dachów; 

2. Firmy opracowujące materiały ociepleniowe o coraz lepszych parametrach 

i zastosowaniach; 

3. Firmy opracowujące technologie związane z budową budynków prefabrykowanych, 

w tym budynków szkieletowych. 

4. Firmy rozwijające i oferujące okna i drzwi o podwyższonych parametrach cieplnych; 

5. Firmy opracowujące i oferujące urządzenia wentylacyjne, grzewcze, chłodnicze;  

6. Firmy opracowujące i oferujące urządzenia do pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych; 

7. Firmy opracowujące i oferujące inteligentne systemy zarządzania, czyli automatykę 

do budynków energooszczędnych;  

8. Podmioty prowadzące i oferujący badania na potrzeby rozwoju nowych produktów 

z branży; 

9. Podmioty certyfikujące i doradcze, w tym oferujące audyty energetyczne; 

10. Firmy projektowe, biura architektoniczne oraz biura projektów instalacji; 

11. Firmy wykonawcze, oferujące budowę budynków. 
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GRUPY PODMIOTÓW WPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ 

W OBSZARZE: 

Z uwagi na interdyscyplinarność sektora budownictwa energooszczędnego podmiotów 

wspierających jest bardzo dużo, pochodzą z różnych branż, często dalekich od siebie:  

1. Branża chemiczna: firmy produkujące lub sprzedające materiały, które są 

wykorzystywane w produkcji materiałów konstrukcyjnych lub termoizolacyjnych, np. 

firmy oferujące polistyren, podstawowy surowiec do produkcji styropianu lub 

producenci piany poliuretanowej, powłok zabezpieczających, klejów;  

2. Branża drzewna: firmy dostarczające materiały do budowy domów szkieletowych, 

konstrukcji dachów, np. deski, płyty wiórowe; 

3. Branża metalowa: firmy produkujące stal budowlaną, blachy dachowe, rury, 

zbiorniki na wodę oraz inne wyroby z metalu wykorzystywane w budownictwie 

energooszczędnym. 

4. Tworzywa sztuczne: firmy produkujące lub sprzedające materiały i komponenty 

z tworzyw sztucznych, wykorzystywane w podczas budowy - np. rury, klamry, kołki, 

folie izolacyjne, itp.;    

5. Mechanika, mechatronika: firmy produkujące lub sprzedające pompy, sprężarki, 

silniki i inne elementy wykorzystywane np. w urządzeniach grzewczych oraz 

urządzeniach pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych; 

6. Branża elektroniczna: firmy dostarczające komputery i podzespoły elektroniczne, 

np. sensory, kondensatory, liczniki;  

7. Branża informatyczna: firmy dostarczające oprogramowanie; 

8. Nauka: podwykonawcy badań, podmioty oferujące specjalizowane usługi związane 

z rozwojem nowych technologii dla sektora; 

9. Uczelnie: dostawcy kadr do działów innowacyjno-badawczo-rozwojowych firm oraz 

wykonawcy badań; 

10. Podmioty dostarczające finansowania: np. NCBR, PARP, NFOŚiGW; 

11. Specjaliści w zakresie ochrony własności intelektualnej: rzecznicy patentowi; 

12. Inne doradztwo: firmy consultingowe pomagające przy pisaniu wniosków 

o dofinansowanie oraz przy rozliczaniu funduszy, firmy oferujące badania 

termowizyjne, pomiary szczelności budynków itp.;   

13. Ustawodawcy: w związku z przyjęciem przez Polskę dyrektywy unijnej 

zobowiązujące do poprawy efektywności energetycznej w budownictwie bardzo duży 
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wpływ na rozwój branży będą miały przepisy wykonawcze, które jeszcze nie zostały 

wdrożone.   

GRUPY PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ KORZYSTAĆ Z ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH OBSZARU: 

1. Inne sektory budownictwa: jak pokazuje przykład innych krajów europejskich 

trendy związane z budownictwem energooszczędnym zastosowane początkowo 

w segmencie budownictwa mieszkalnego szybko rozszerzyły się, znajdując 

zastosowanie w budownictwie przemysłowym, magazynowym, handlowym;   

2. Energetyka: opracowywanie coraz bardziej wydajnych urządzeń do pozyskiwania 

energii ze źródeł odnawialnych w przyszłości może mieć wpływ na szersze 

zastosowanie tych urządzeń w energetyce; 

3. Meteorologia: przykładem mogą być stacje pogody opracowane dla przydomowych, 

małych turbin wiatrowych, które znalazły zastosowanie do prognozowania pogody 

w spółkach komunalnych czy lasach państwowych;  

4. Ochrona środowiska: mniejsze zużycie energii w budynkach da w efekcie mniejsze 

zanieczyszczenie powietrza, co przełoży się na mniejsze zużycie np. drewna do 

ogrzewania budynków, a nawet zmniejszy konieczność częstego malowania 

zabrudzonych smogiem fasad budynków;  

5. Ochrona zdrowia: Czystsze powietrze, które jest jednym z celów propagowania 

budownictwa energooszczędnego, powinno w dłuższej perspektywie zadziałać jak 

skuteczna profilaktyka zdrowotna; 

6. Nauka: Inwestowanie przez firmy związane z branżą w badania przyczyni się do 

rozwoju nauki. Środki płynące z biznesu do uczelni przyczynią się do lepszego 

wyposażenia uczelni w specjalistyczną aparaturę badawczą, co w z kolei prowadzi do 

postępu naukowego i technologicznego. 

9. ANALIZA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

W ramach obszaru Budownictwo energooszczędne przeanalizowano 19 wniosków 

o dofinansowanie projektów, które zostały zgłoszone przez 17 przedsiębiorstw do PARP 

w ramach konkursów PO IR.  

Wnioski zostały wybrane w sposób celowy (opisany w Rozdziale 3), co ma znaczący wpływ 

na otrzymane i prezentowane w niniejszym rozdziale wyniki. Przede wszystkim należy 

podkreślić, że konkluzje prezentowane w niniejszym rozdziale nie odzwierciedlają populacji 



 

46 

 

wnioskodawców w ramach analizowanego obszaru, ani też populacji przedsiębiorstw 

działających w obszarze. Treści zamieszczane przez wnioskodawców we wnioskach były 

determinowane regulaminami konkursów w poszczególnych poddziałaniach. Najwięcej 

wniosków (10) w ramach omawianego obszaru pochodziło z poddziałania 2.3.2: Bony na 

innowacje dla MŚP, w którym wymagano od wnioskodawców szczegółowego opisu 

planowanej do wdrożenia innowacji produktowej, a także wskazania jednostki naukowej 

wytypowanej do współpracy badawczo-rozwojowej w ramach projektu. W poddziałaniu 3.3.3 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand trzy wnioski zawierały przede 

wszystkim informacje o potencjale eksportowym przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 

W dwóch wnioskach z poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 

wnioskodawcy aplikowali o wsparcie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, wskazując 

akredytowaną IOB do współpracy przy realizacji projektu. Kolejne dwa wnioski złożono 

w ramach poddziałania 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej, w których przedstawiono 

szczegółowo przedmiot zgłoszenia patentowego. Natomiast w ramach poddziałania 3.2.1 

Badania na rynek również złożono dwa wnioski, obejmujące doradztwo oraz zlecenie prac 

B+R mających na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych 

produktów.  

Podstawowe dane o wnioskach poddanych analizie prezentuje poniższa tabela.  

Tabela 2. Dane 19 wniosków wpisujących się w obszar Budownictwo energooszczędne 

PKD Wnioskodawcy Sekcja C: 

 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (2) 

Sekcja F: 

 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków (5) 

 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych (6) 

 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-

kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (1) 

Sekcja L: 

 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi (1) 

Sekcja M: 

 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz 

związane z nią doradztwo techniczne (1) 

Sekcja P: 

 85.5 Pozaszkolne formy edukacji (1) 

PKD projektu Sekcja C: 

 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (1) 

 25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych 

(1) 

 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (5) 

Sekcja F: 

 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków (2) 

 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych (4) 

 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-

kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (2) 

Sekcja L: 
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 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

wykonywana na zlecenie (1) 

Sekcja M: 

 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz 

związane z nią doradztwo techniczne (1) 

 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

przyrodniczych i technicznych (2) 

Uszczegółowienie 

przedmiotu projektu 

 Materiały (0) 

 Technologie (16) 

 Systemy (3) 

Poddziałania, w ramach 

których były składane 

wnioski 

 Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (2) 

 Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (10) 

 Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej (2) 

 Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (2) 

 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek 

produktowych – Go to Brand (3) 

Status wniosków  Zatwierdzone (11)  

 Negatywnie ocenione – odrzucone (8) 

Data rozpoczęcia 

działalności 

 1994 (1) 

 2002 (1) 

 2003 (2) 

 2006 (2) 

 2009 (1) 

 2010 (2) 

 2011 (2) 

 2012 (1) 

 2013 (1) 

 2014 (1) 

 2015 (3) 

  

Wielkość przedsiębiorstw   Mikro (7) 

 Małe (6)  

 Średnie (4)  

Źródło: Opracowanie własne.  

Wszystkie analizowane wnioski wpisywały się w KIS 8 (aktualnie KIS 532) Inteligentne 

i energooszczędne budownictwo, jednak w cztery różne uszczegółowienia KIS – dwa 

skupiające największą liczbę wniosków to Materiały i technologie oraz Systemy energetyczne 

budynków. 

Tabela 3. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w które wpisywały się analizowane wnioski 

Krajowa Inteligentna 

Specjalizacja 
Uszczegółowienie KIS Liczba projektów 

KIS 8. Inteligentne i 

energooszczędne budownictwo 

Materiały i technologie 8 

Rozwój aplikacji i środowisk 

programistycznych 

1 

Rozwój maszyn i urządzeń 2 

Systemy energetyczne budynków 8 

Źródło: Opracowanie własne.  

                                                 
32 Analizie poddawano wnioski złożone przed zmianą listy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, która nastąpiła w grudniu 

2017 r., stąd w raporcie wskazano numer KIS odpowiadający poprzedniej wersji listy KIS. Aktualna wersja KIS jest dostępna 

na stronie internetowej http://smart.gov.pl/pl/specjalizacje  

http://smart.gov.pl/pl/specjalizacje
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW  

Wśród wniosków występował dość szeroki przekrój, jeśli chodzi o rodzaj prowadzonej 

działalności – w zestawieniu mamy reprezentantów aż 5 sekcji PKD (7 różnych grup PKD). 

Podobne zróżnicowanie charakteryzuje projekty zgłaszane przez wnioskodawców – wśród 

analizowanych wniosków występuje 9 różnych grup PKD w ramach 4 sekcji. Wśród 

wnioskodawców znajdują się zarówno firmy młode, jak i funkcjonujące na rynku od kilku lub 

kilkunastu lat. Również pod względem wielkości grupa ta jest bardzo zróżnicowana.  

Budownictwo energooszczędne jest szeroką branżą, która zawiera w sobie produkcję 

materiałów budowalnych, budowę elementów konstrukcyjnych domów (co jest 

wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym), budowę instalacji grzewczych, 

realizację budowy, nadzór oraz remonty i renowacje. Wśród wnioskodawców znalazły się 

firmy, które zajmują się wszystkimi elementami kompleksowo, ale także wąsko 

wyspecjalizowane podmioty, które produkują i realizują jedynie wybrane elementy. 

Wnioskodawców, których projekty poddano analizie, można podzielić następująco (niektóre 

podmioty wskazywały kilka rodzajów działalności): 

1. Budownictwo ogółem (10): 

 Instalacje energetyczne, grzewcze (3); 

 Produkcja materiałów budowalnych (2); 

 Realizacja, nadzór (2); 

 Ogólnobudowlane – bez specjalizacji (2); 

2. Systemy dla budownictwa, m.in. drzwi, okna (2); 

3. Szkolenia i doradztwo (2); 

4. Biura architektoniczne, projektowe (2); 

5. Inne/brak danych – m.in. działalność handlowa, branża hotelarska (4). 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 

Projekty poddane analizie dotyczyły: 

 Zakupu prac B+R (10 wniosków), 

 Wdrożenia prac B+R (4 wnioski), 

 Promocji firmy na rynkach zagranicznych (3 wnioski), 

 Ochrony własności intelektualnej (2 wnioski). 

Najczęściej jako przedmiot projektu wskazywano zakup prac B+R, o który wnioskowało 

10 firm. W ramach zakupu prac B+R, wszystkie podmioty planowały wprowadzenie nowego/ 

istotnie ulepszonego produktu, a jeden również istotnie ulepszoną technologię wytwarzania 

produktu.  

Uszczegółowienie przedmiotu projektu pozwala wyróżnić dwie główne grupy, jeśli chodzi 

o rodzaj oferowanych produktów – technologie w budownictwie energooszczędnym 

(16 wniosków) oraz systemy energetyczne (3 wnioski). W przypadku tej pierwszej grupy 

wyróżnić można dwie główne podkategorie, charakteryzujące oferowane produkty: 
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 technologie stawiania całych energooszczędnych budynków, wykorzystujące gotowe 

komponenty (9 projektów); 

 technologie służące do akumulowania i wytwarzania ciepła i chłodu, w tym m.in. 

wymienniki ciepła, grzejniki, piece (7 projektów).  

W grupie systemów energetycznych wskazano z kolei: zintegrowany, inteligentny system 

zarządzania instalacjami technicznymi oraz systemy zarządzania całym układem wytwarzania 

i użytkowania energii w budynkach.  

INNOWACYJNOŚĆ 

Wskazywane we wnioskach innowacyjne technologie stawiania budynków obejmowały 

przede wszystkim sposoby łączenia gotowych komponentów i systemy konstrukcji, a także 

sposoby realizacji w budynku energooszczędnych rozwiązań takich jak: termoizolacja 

przegród, wewnętrzne instalacje, wentylacja, instalacje grzewcze, elektryczne i elektroniczne. 

Najczęściej występującym typem innowacji wśród analizowanych wniosków była innowacja 

produktowa – występowała w 15 wnioskach, innowacja procesowa w 4, marketingowa w 3 

(w projektach dotyczących promocji na rynkach międzynarodowych), a organizacyjna 

w jednym. Wspólną cechą wszystkich opisywanych w projektach innowacji było zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków. Różnice w projektach polegały na etapach 

i elementach konstrukcji budynków, w których zastosowane mają być innowacyjne 

rozwiązania. Zwiększanie efektywności osiągane jest m.in. poprzez zastosowanie 

innowacyjnych materiałów w konstrukcji urządzeń grzewczych; tworzenie gotowych 

elementów konstrukcyjnych budynków (co powoduje lepszą izolację termiczną); stosowanie 

systemów zarządzania, które zapewnią optymalizację zużycia mediów w budynku; obniżenie 

współczynnika przenikania ciepła dla materiałów, z których stawiany jest budynek. Impulsem 

do opracowania innowacji w budownictwie energooszczędnym była najczęściej analiza 

potrzeb potencjalnych odbiorców (chęć obniżenia kosztów ogrzewania, wysoka skuteczność 

stosowanych rozwiązań). Drugim wymienianym powodem jest wprowadzenie przepisów 

unijnych dotyczących zużycia energii – od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowo powstające 

budynki mają być obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”, a w przypadku budynków 

zajmowanych przez władze publiczne oraz stanowiących ich własność ma to nastąpić już od 

31 grudnia 2018 r. Większość innowacji opisywanych we wnioskach jest na etapie 

koncepcyjnym - produkty nie są jeszcze opracowane (13 wniosków). W czterech projektach 

innowacje są już opracowane, jednak nie są jeszcze wdrożone do produkcji, natomiast 

w trzech projektach o charakterze promocyjnym innowacja jest już wdrożona i stanowi ofertę 

firmy.  

Element prac B+R wskazywano w większości analizowanych wniosków (15 wniosków). 

Część z nich dotyczyła bezpośrednio zakupu prac B+R od instytucji naukowych, 

a w przypadku niektórych prace B+R były przeprowadzane na wcześniejszym etapie, niż ten 

którego dotyczy wniosek (np. w projektach związanych z promocją, przedmiotem promocji 

był często produkt opracowany z wykorzystaniem prac B+R). Planowane w projektach prace 

B+R miały polegać m.in. na przygotowaniu wytycznych dla opracowania procesu 
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technologicznego produkcji, identyfikacji parametrów technicznych, cech fizycznych 

i chemicznych prefabrykatów, opracowaniu dokumentacji technicznej pozwalającej na 

rozpoczęcie produkcji znacząco ulepszonego produktu, przeprowadzeniu testów wydajności 

dla różnych typów konstrukcji czy modelowaniu procesów.  

Tylko jeden z wnioskodawców wybranych do analizy zadeklarował posiadanie własnej 

infrastruktury B+R – laboratorium elektrycznego. Pozostałych 16 podmiotów nie posiadało 

własnej infrastruktury B+R i działało (lub planowało działanie) w oparciu o infrastrukturę 

jednostek naukowych z którymi będzie współpracować w ramach projektu. Zasoby ludzkie 

będące w dyspozycji wnioskodawców to głównie kadra zarządzająca projektem i osoby 

zajmujące się nadzorem nad realizacją projektu. Wskazywano osoby z bogatym 

doświadczeniem w branży budowlanej i energetycznej, a niejednokrotnie również 

doświadczone we wdrażaniu projektów B+R. W zakresie realizacji prac badawczych, firmy 

zakładały posiłkowanie się pracownikami współpracujących jednostek naukowych, o czym 

więcej w poniższym podrozdziale. 

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW Z INNYMI PODMIOTAMI 

Współpracę z 11 jednostkami naukowymi w ramach projektu zakładało 10 wnioskodawców 

(przy czym jeden z podmiotów wskazał dwie jednostki naukowe). Warto podkreślić, że 

realizacja projektu we współpracy z jednostkami naukowymi była jednym z warunków 

konkursów w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, w których startowali 

wnioskodawcy wybrani do analizy. Wśród wymienianych jednostek znalazły się zarówno 

szkoły wyższe (techniczne, uniwersytet), jak też centra innowacji oraz prywatne i publiczne 

instytuty naukowe: 

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział 

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; 

 Centrum Innowacji EDORADCA Sp. z o.o.; 

 Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.; 

 Instytut Maszyn Matematycznych; 

 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; 

 Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny; 

 Politechnika Krakowska, im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej;   

 Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska; 

 Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii; 

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

w Bydgoszczy (skrót: UTP), Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 

Środowiska; 

 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki 

Stosowanej. 

Wnioskodawcy – według deklaracji – planowali podjęcie współpracy z wymienionymi 

jednostkami naukowymi przede wszystkim ze względu na posiadaną przez nie niezbędną 

infrastrukturę – laboratoria wraz ze sprzętem pomiarowym, specjalistyczne oprogramowanie, 
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a także zespół naukowców o bogatym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach. 

Podkreślano, że wytypowane jednostki naukowe posiadają również doświadczenie 

w realizacji projektów o tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii i posiadają na 

swoim koncie już klika opracowanych innowacji, w tym także związanych bezpośrednio 

z zakresem projektu.  

REZULTATY PROJEKTÓW  

Najczęściej we wnioskach wymieniano kilka zakładanych rezultatów projektu dla rozwoju 

firmy. Opisy zakładanych rezultatów różnicował poziom uszczegółowienia – część firm 

wskazywała ogólnie, że rezultatem projektu będzie rozwój firmy, część natomiast wymieniała 

szczegółowo czego oczekuje w związku z realizacją projektu. Najczęściej wskazywany był 

ogólnie wzrost konkurencyjności firmy (12 wniosków), w tym na rynkach 

międzynarodowych. Drugim spośród najczęściej wymienianych rezultatów był wzrost 

sprzedaży (9 wniosków), często rozumiany jako wzrost przychodów firmy z tytuły 

wprowadzenia nowego produktu na nowych rynkach. Pozyskanie nowych klientów było 

planowane jako wynik 6 projektów, zdobycie nowych rynków 4 projektów, a rozbudowa 

mocy produkcyjnych/ zasobów do świadczenia usług również 4 projektów. 3 projekty miały 

skutkować pozyskaniem nowych partnerów biznesowych, rozszerzeniem zakresu 

działalności, a także wzrostem rozpoznawalności. Rezultatem dwóch wniosków miał być 

dalszy rozwój prac B+R firmy i podniesienie innowacyjności. Pojedyncze wnioski wiązały się 

z późniejszym obniżeniem kosztów produkcji i osiągnięciem stabilnego udziału w rynku. 

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Wnioskodawcy wskazywali na istnienie konkurencyjnych firm na rynku polskim, 

jednocześnie podkreślając, że rozwiązania konkurencji charakteryzują się niższym poziomem 

innowacyjności. W opinii wnioskodawców na rynku polskim istnieje wiele przedsiębiorstw, 

które inwestują w zrównoważone budownictwo. Konkurencją dla rozwiązań wnioskodawców 

są niewątpliwie firmy z rynków zagranicznych – we wnioskach wskazywano nazwy 

konkretnych firm zagranicznych będących głównymi konkurentami w branży budowlanej czy 

grzewczej.  

BRANŻE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ 

KORZYSTAJĄCE NA REALIZACJI PROJEKTU 

Wśród branż wspierających budownictwo energooszczędne, wskazywanych przez 

wnioskodawców, znalazły się: produkcja materiałów budowlanych, produkcja 

przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych stosowanych w budownictwie 

energooszczędnym, a także branża elektryczna i grzewcza. Bardzo istotną, choć sporadycznie 

wskazywaną we wnioskach, jest rola branży zaawansowanych materiałów, z których 

tworzone są prefabrykaty i z których wykonywane są elementy instalacji chłodniczej 

i grzewczej. Na podstawie analizowanych wniosków można wyróżnić kilka branż 

korzystających z rozwiązań oferowanych przez budownictwo energooszczędne - m.in. 
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hotelarstwo (hotele), edukacja (szkoły, hale sportowe), opieka zdrowotna (szpitale i zakłady 

opieki medycznej). 

PROFIL KLIENTA 

Na podstawie analizy wniosków w obszarze Budownictwa energooszczędnego można 

wyróżnić kilka grup klientów zainteresowanym produktami oferowanymi przez 

wnioskodawców. Produkty, których dotyczyły projekty kierowane były przeważnie do 

klientów indywidualnych (8 wniosków) – najczęściej były to osoby chcące wybudować dom 

energooszczędny lub pasywny, a także osoby które byłyby zainteresowane kupnem elementu 

domu bądź instalacji grzewczej. Niewiele mniej wniosków (7) jako profil klienta 

identyfikowało klientów biznesowych – tymi klientami były m.in. firmy budujące budynki 

energooszczędne i zajmujące się wykonywaniem instalacji grzewczych. Trzecią grupę 

klientów stanowili klienci instytucjonalni (7 wniosków), głównie instytucje publiczne – 

wnioskodawcy wskazywali na obiekty użyteczności publicznej, samorządy czy spółdzielnie 

mieszkaniowe. W przypadku trzech projektów wnioskodawcy wskazali wszystkie trzy grupy 

odbiorców – klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych.   

POWIĄZANIE PROJEKTU Z DZIAŁALNOŚCIĄ EKSPORTOWĄ  

Z działalnością eksportową powiązanych było 9 projektów, natomiast w 10 projektach nie 

wspominano o działalności eksportowej. Tak duża liczba projektów nie dotyczących eksportu 

wiązać się może ze specyfiką polskiego rynku, który w zakresie budownictwa 

energooszczędnego nie jest rynkiem nasyconym. W Polsce rozwiązania z tego obszaru nie są 

jeszcze aż tak powszechne, jak w pozostałych państwach Unii Europejskiej, w związku 

z czym konkurencja jest niska i taka oferta ma szansę na wzbudzenie zainteresowania 

konsumentów. Jednak należy mieć również na uwadze fakt, iż brak działań eksportowych 

może wynikać z przyjętej struktury wniosków do analizy – w większości wniosków ze 

względu na charakter poddziałania nie było konieczności opisywania aktywności eksportowej 

wnioskodawców.  

Analiza frekwencyjności słów związanych z eksportem wykazała, że wśród firm planujących 

rozwój na rynkach zagranicznych, największą popularnością cieszą się kraje europejskie – 

Niemcy, Norwegia, Francja, Włochy, Wielka Brytania, ale także Stany Zjednoczone.  

Rysunek 2. Analiza frekwencji słów opisujących rynki eksportowe 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy treści wybranych wniosków w programie Focusson. 
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OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Temat ochrony własności intelektualnej pojawił się w trzech wnioskach. W dwóch projektach 

ochrona własności intelektualnej była głównym przedmiotem projektu i dotyczyła uzyskania 

ochrony patentowej na następujące wynalazki: izolacyjna przegroda termiczna, wynalazki 

związane z wymiennikami energii. W trzecim wniosku ochroną został objęty przedmiot 

projektu na etapie wcześniejszym w stosunku do przedmiotu wniosku (sam wniosek dotyczył 

już wdrożenia innowacji, która podlegała ochronie – modułów do wentylacji). 

TRENDY W RAMACH OBSZARU 

Duży potencjał rynku – zarówno w kraju jak i za granicą, dostrzegany jest przez większość 

wnioskodawców. Składa się na niego wiele aspektów, w tym zwiększająca się świadomość 

społeczeństwa na temat konieczności oszczędzania energii oraz coraz bardziej restrykcyjne 

regulacje wprowadzane przez Unię Europejską, dotyczące zwiększania efektywności 

energetycznej (jest to także jeden z najważniejszych priorytetów strategii polityki 

energetycznej Polski do 2030 r.). Wnioskodawcy podkreślają, że duże znaczenie 

w kształtowaniu się rynku w przyszłych miesiącach i latach będzie miała wspomniana 

wcześniej dyrektywa unijna zakładająca zerowe zużycie energii w nowopowstałych 

budynkach. Sprzyjać to będzie wzrostowi zainteresowania technologiami pojawiającymi się 

w analizowanych wnioskach – zarówno jeśli chodzi o elementy konstrukcyjne budynków czy 

stopień ich izolacji termicznej, jak również instalacje grzewcze i chłodnicze.  

Podsumowując, w obszarze budownictwo energooszczędne, na podstawie przeanalizowanych 

wniosków, możliwe jest wyróżnienie dwóch typów firm: (1) zajmujące się stawianiem 

budynków energooszczędnych z gotowych elementów konstrukcyjnych (lub produkujące te 

elementy) oraz (2) zajmujące się tworzeniem instalacji grzewczych i chłodniczych – 

wymienników ciepła, grzejników (w inteligentnym systemie zarządzania energią) czy pieców. 

Zdecydowana większość projektów obejmuje prace B+R, a w przypadku zakupu badań od 

jednostek naukowych przedmiotem prac jest stworzenie nowego lub istotnie ulepszonego 

produktu, co przekłada się na tworzenie innowacji produktowych. Nie jest widoczny jeden 

dominujący profil klientów – są to zarówno klienci prywatni, jak też biznesowi czy 

instytucjonalni. Około połowa firm zakłada eksport swoich produktów, najczęściej na rynek 

europejski oraz amerykański. Wśród oczekiwanych rezultatów projektów znajduje się przede 

wszystkim wzrost konkurencyjności firmy, a także wzrost sprzedaży (w tym na rynkach 

zagranicznych).  
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10. PODSUMOWANIE 

10.1 KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW  

Wzrost sprzedaży, rozszerzenie działalności na nowe rynki zagraniczne, zwiększenie 

zatrudnienia, wdrażanie nowych innowacyjnych produktów i usług, które będą innowacjami 

w skali europejskiej i światowej, nieustanne poszukiwania lepszych, wydajniejszych 

i tańszych rozwiązań – tak widzą najbliższą przyszłość przedsiębiorcy z omawianego obszaru, 

którzy wzięli udział w badaniu. Przewagą konkurencyjną tych firm jest również to, że już 

teraz są przygotowane do zmian prawnych, które zaczną obowiązywać za 2 lata.  

Popyt na budownictwo energooszczędne jest zaspokojony w małym procencie, więc biorąc 

pod uwagę sprzyjające temu sektorowi zmiany legislacyjne, dynamiczny rozwój 

w najbliższych latach wydaje się jak najbardziej realny. Czynnikiem sprzyjającym będzie 

także wzrastająca świadomość społeczna, choć wiedza potencjalnych inwestorów na temat 

konkretnych rozwiązań technicznych pomagających zbudować dom energooszczędny 

i sposobach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ciągle jest niewystarczająca. 

Zauważają to zarówno przedsiębiorcy, jak i organy władzy państwowej i samorządowej. Stąd 

coraz częściej pojawiające się inicjatywy, zarówno wśród przedsiębiorców, organizacji 

otoczenia biznesu i mediów, jak i organów władzy na różnych szczeblach, których celem jest 

propagowanie idei domów efektywnych energetycznie oraz informowanie o korzyściach 

wynikających ze stosowania dostępnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają 

wybudowanie takiego domu.  

Spośród barier utrudniających rozwój sektora budownictwa energooszczędnego uczestnicy 

badania najczęściej wymieniali brak wystarczających środków na prowadzenie działalności 

innowacyjno-badawczo-rozwojowej, wysokie koszty związane z wdrażaniem innowacyjnych 

produktów, uzyskiwaniem certyfikatów i ochroną własności intelektualnej. Kolejną barierą 

było niewystarczające wsparcie ze strony organów państwowych dla polskich przedsiębiorstw 

na rynkach zagranicznych - zdecydowanie za słaba promocja polskiej gospodarki na świecie. 

W dalszej kolejności jako czynnik hamujący rozwój wymieniano problemy ze znalezieniem 

odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dla firm działających w segmencie 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych największą barierą rozwoju było obowiązujące 

w Polsce, w dodatku często zmieniające się ustawodawstwo, znacznie odbiegające od 

trendów, jakie obowiązują w większości państw europejskich.  

Biorąc pod uwagę rozwój polskich przedsiębiorstw związanych z budownictwem 

energooszczędnym, czynniki sprzyjające temu rozwojowi i hamujące go, nie sposób nie 

zauważyć, że pomimo, iż jest to w Polsce sektor bardzo rozproszony, reprezentowany 

w większości przez firmy małe i średnie, to ma wiele cech decydujących o przewadze 

konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym jak i za granicą. Po pierwsze bardzo wysoki 

poziom wiedzy merytorycznej, który sprawia, że przedsiębiorcy nie boją się stawiać na 

rozwój. Kolejną cechą jest skłonność do podejmowania ryzyka, mimo wysokich kosztów oraz 
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skuteczne pokonywanie tak zwanych „polskich kompleksów” na rynkach zagranicznych. Jako 

potwierdzenie niech posłuży wypowiedź jednego z uczestników badania:  

Nas interesuje realne wprowadzenie produktu na rynek i zrobienie czegoś, co się po angielsku nazywa 

Black Swan, czyli przełomowa technologia, która zmienia w ogóle wszystko na rynku. Może to 

śmiesznie brzmi, że firma z Polski chce zmienić rynek magazynowania energii na świecie. Ale jak się 

nie ma takich marzeń to się tego nigdy nie zrobi (...) My jesteśmy w wielu rzeczach znacznie do przodu 

w stosunku do innych. [IDI_10]  

Podobnych wypowiedzi było znacznie więcej. 

10.2 REKOMENDACJE DLA REALIZACJI PRAC W RAMACH SMART LABU 

Budownictwo energooszczędne w Polsce od kilkunastu lat staje się coraz dynamiczniej 

rozwijającym się segmentem branży budowlanej, na co największy wpływ miała rosnąca 

świadomość społeczna oraz dążenie inwestorów do obniżania kosztów utrzymania budynków. 

W najbliższych latach najsilniejszym czynnikiem wzrostu dla tego sektora będą wskazane 

w raporcie zmiany prawne, wprowadzające rygorystyczne normy energooszczędności.   

Obecnie, mimo, że liczba firm działających w obszarze budownictwa energooszczędnego 

w stosunku do całej branży budowlanej jest niewielka i najczęściej są to firmy małe i średnie, 

to poziom ich innowacyjności można uznać za wysoki. Świadczą o tym zwłaszcza ich 

sukcesy na rynkach międzynarodowych, mimo wielu barier, jakie w tej działalności 

napotykają. Wyniki badania jednoznacznie wskazują również na wysoki potencjał badawczo-

rozwojowy przedsiębiorstw działających w obszarze.  

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację przedsiębiorstw działających w obszarze oraz 

zdiagnozowane uwarunkowania rozwojowe, prace podczas Smart Labu powinny uwzględniać 

następujące zagadnienia: 

1. Warunki konkursów o dofinansowanie działalności innowacyjnej w obszarze – 

konieczność lepszego dopasowania do potrzeb przedsiębiorców; 

2. Ustawodawstwo – dążenie do ograniczenia skali zmian w przepisach prawa 

odnośnie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; częste zmiany prawa 

wpływają ograniczająco na plany inwestycyjne przedsiębiorstw (np. kwestia regulacji 

dla wiatraków przydomowych); 

3. Promocja marki polskiego budownictwach na rynkach zagranicznych oraz 

wsparcie firm w procesie internacjonalizacji; 

4. Możliwości wykorzystania innowacyjnych rozwiązań z innych branż (np. ICT 

zaawansowane materiały); 

5. Sposoby promocji idei domów energooszczędnych;  

6. Certyfikacja produktów – usprawnienie procesu wydawania certyfikatów przez 

instytuty. 
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10.3 OCENA UZYSKANYCH WYNIKÓW 

Wnioski przedstawione w niniejszym opracowaniu, oparte zarówno na danych zastanych 

(wtórnych), jak i danych pierwotnych, pozyskanych na drodze badania jakościowego wśród 

przedsiębiorstw reprezentujących obszar, charakteryzują się wysokim poziomem 

wiarygodności. W analizie danych zastanych uwzględniono dane i informacje pochodzące 

z wiarygodnych źródeł, zgodnie z podejściem evidence-based (tj. opierającym się na 

obiektywnych danych i dowodach). Proces wypracowywania wniosków z badania przebiegał 

przy wsparciu eksperta branżowego. 

Interpretując przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki prac badawczych 

i analitycznych należy jednak mieć na uwadze kilka ograniczeń wynikających z przyjętej 

metodyki badawczej.  

Badanie wśród przedsiębiorstw reprezentujących obszar oparto na technice jakościowej 

(zrealizowano indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami wybranych 

11 przedsiębiorstw). Wywiady te dostarczyły cennej wiedzy w obszarach tematycznych 

ujętych w celach badania i umożliwiły pogłębienie kluczowych kwestii związanych 

z rozwojem innowacyjności w obszarze, nie dały jednak obrazu całej branży w ujęciu 

reprezentatywnym (ilościowym).  

Obraz obszaru płynący z analizy wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych 

zgłaszanych do PARP w ramach PO IR (przedstawionej w Rozdziale Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.) może nie oddawać pełnej aktywności innowacyjnej 

przedsiębiorstw z obszaru z kilku względów: 

 W pierwszym cyklu badawczym analizą nie objęto wniosków z I osi priorytetowej PO 

IR (Wsparcie prowadzenia B+R przez przedsiębiorstwa) składanych do NCBR oraz 

wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 (Wsparcie inwestycji 

w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw) z II osi priorytetowej i Poddziałania 3.2.2 

(Kredyt na innowacje technologiczne) z III osi priorytetowej; 

 Analiza nie uwzględnia wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych 

składanych w ramach regionalnych programów operacyjnych; 

 Założenia konkursów o dofinansowanie projektów innowacyjnych w ramach PO IR 

(np. wynikające z przyjętych kryteriów oceny wniosków, wymogów formalnych – 

kryteriów dostępu do programu, założeń dotyczących finansowania projektów, itp.) 

mogą ograniczać aktywność pewnych grup przedsiębiorstw reprezentujących obszar 

w konkursach i tym samym prowadzić do braku uwzględnienia tych grup w analizie. 
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ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 – LISTA 12 OBSZARÓW/ DZIEDZIN OBJĘTYCH ANALIZĄ  

 

Żywność wysokiej jakości 

innowacyjne technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej na potrzeby produkcji żywności wysokiej 

jakości; przetwórstwo żywności z zachowaniem wysokiego poziomu związków prozdrowotnych 

i odżywczych; żywność funkcjonalna dla określonych grup społecznych; specjalistyczne usługi 

badawczo-rozwojowe (w tym biotechnologiczne) związane z rozwojem nowych technologii dla 

sektora spożywczego; innowacyjne metody utrwalania żywności z zachowaniem jej wysokiej jakości 

 

Rozwój leków z wysoką wartością dodaną 

nowe, oryginalne leki; leki biopodobne; nowe leki generyczne z wartością dodaną oparte na znanej 

substancji leczniczej; technologie postaci leków; badania genetyczne; rozwój biomarkerów; 

specjalistyczne usługi biotechnologiczne związane z rozwojem nowych technologii dla sektora 

farmaceutycznego 

 

Technologie kosmiczne i ich zastosowanie w gospodarce  

integracja systemów i podsystemów do satelitów; podzespoły i komponenty dla firm integrujących 

podsystemy i systemy satelitów; środki wynoszenia na orbitę; przetwarzanie danych satelitarnych do 

wykorzystania przez podmioty z innych sektorów gospodarki; oprogramowanie specjalistyczne 

 

Statki, łodzie i obiekty oceaniczne o zaawansowanych konstrukcjach  

statki specjalistyczne (w tym jednostki do budowy i obsługi farm wiatrowych i dla firm rybnych); 

statki bezzałogowe; statki z napędem hybrydowym, elektrycznym i LNG; okręty; konstrukcje 

offshore; jachty żaglowe i motorowe oraz łodzie luksusowe z napędem hybrydowym, elektrycznym 

i konwencjonalnym; promy z napędem ekologicznym; technologie wydobywcze i inne technologie 

podwodne; technologie/rozwiązania (w tym biura projektowe) dla produkcji statków, łodzi i obiektów 

oceanicznych o zaawansowanych konstrukcjach 

 

Gry wideo i ich zastosowanie w rozrywce, edukacji, biznesie i terapii 

uruchamiane na różnych platformach sprzętowych innowacyjne oprogramowanie, oparte w 

szczególności na technologiach graficznych, sztucznej inteligencji, przechwytywania ruchu oraz 

rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, które wymaga od użytkownika realizacji pewnych zadań 

 

Technologie ICT dla przemysłu  

technologie i rozwiązania ICT dla Przemysłu 4.0, m.in.: oprogramowanie wykorzystujące 

rzeczywistość wirtualną lub rozszerzoną; oprogramowanie wykorzystujące zaawansowane metody 

przechwytywania ruchu; rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji; oprogramowanie do 

systemów IoT; big data; rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa 

 

Zarządzanie efektywnością energetyczną  

rozwiązania typu smart grid; rozwiązania nakierowane na planowanie wykorzystania potencjału 

systemu elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej (m.in. smart metering, IoTSP); układy 

MikroGrid; rozwiązania w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej; magazynowanie energii 
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Zaawansowane materiały polimerowe i innowacyjne przetwórstwo 

tworzyw sztucznych  

granulaty i regranulaty; materiały kompozytowe (w tym nanomateriały) o zaawansowanych 

właściwościach; przetwórstwo tworzyw sztucznych; maszyny, narzędzia i technologie do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych; urządzenia kontrolno-pomiarowe; oprogramowanie 

wykorzystywane w przetwórstwie tworzyw sztucznych; urządzenia, technologie i materiały do 

inżynierii odwrotnej; dodatki do tworzyw 

 

Odzysk surowców i gospodarka w obiegu zamkniętym  

odzysk surowcowy; pozyskiwanie i ujmowanie biogazu ze składowisk odpadów i metody jego 

energetycznego wykorzystania; odzysk surowców z odpadów (w tym ścieków); zaawansowane 

metody oczyszczania ścieków, w tym usuwania z nich mikrozanieczyszczeń, np. farmaceutyków 

i zanieczyszczeń endokrynnie aktywnych EDCs; energooszczędne systemy w zakresie oczyszczania 

ścieków i uzdatniania wody (pompy, systemy napowietrzania, mieszania); zamykanie obiegów wody 

w zakładach przemysłowych 

 

Bezzałogowe statki powietrzne  

drony; technologie i rozwiązania do produkcji dronów; usługi z wykorzystaniem dronów 

 

Budownictwo energooszczędne  

materiały, technologie i systemy zapewniające efektywność energetyczną budynków 

 

Innowacyjne meble 

meble o wysokich parametrach bezpieczeństwa (trudnopalne, nie generujące toksyn, itd.); meble 

z materiałów o zaawansowanych właściwościach (np. antygrzybicznych, antybakteryjnych, 

akustycznych); meble z materiałów z recyklingu; inteligentne meble (np. wyposażone w sensory oraz 

wykorzystujące technologie IoT); meble modułowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb 
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ZAŁĄCZNIK 2 – KLUCZ KODOWY DO ANALIZY TREŚCI WNIOSKÓW  

Lp. Kategoria tematyczna 

A
n

a
li

z
a
 

il
o

śc
io

w
a
 

A
n

a
li

z
a
 

ja
k

o
śc

io
w

a
 

1 Uszczegółowienie działalności firmy 

 Uszczegółowienie 1 

 Uszczegółowienie 2 

 Uszczegółowienie … 

 Uszczegółowienie n 

 Inne 

x  

2 Uszczegółowienie działalności firmy – opis (ofertowane produkty/usługi)  x 

 

 

 

 

 

3 

Uszczegółowienie tematyczne projektu [kody zgodne z uszczegółowieniem opisów obszarów z drugiej 

wersji listy obszarów] 

 Uszczegółowienie 1 

 Uszczegółowienie 2 

 Uszczegółowienie … 

 Uszczegółowienie n 

 Inne 

x  

4 Przedmiot projektu 

 Nowy / istotnie ulepszony produkt/ usługa 

 Nowa / istotnie ulepszona technologia wytwarzania produktu/ usługi 

 Ochrona własności intelektualnej 

 Promocja firmy na rynkach zagranicznych 

 Zakup prac B+R 

 Prowadzenie własnych prac B+R 

 Inny 

x  

5 Przedmiot projektu – opis   x 

6 Wykorzystywane technologie  x 

7 Charakter innowacji  

 Produktowa 

 Procesowa 

 Marketingowa  

 Organizacyjna 

 Brak danych / nie dotyczy 

x  

8 Cechy i funkcjonalności innowacji  x 

9 Impuls do opracowania innowacji  x 

10 Etap rozwoju innowacji  x 

11 Profil klienta 

 B2C 

 B2B 

 Inny 

 Brak danych 

x  

12 Profil klienta – opis  x 

13 Powiązanie projektu z działalnością eksportową 

 Tak 

 Nie 

 Brak danych 

x  

14 Rynki eksportowe (obecne)  x 

15 Rynki eksportowe (perspektywiczne)  x 

16 Przedmiot eksportu  x 

17 Realizacja prac B+R w ramach projektu 

 Tak 

 Nie 

 Brak danych / nie dotyczy 

x  

18 Przedmiot prac B+R  x 

19 Infrastruktura B+R  x 

20 Zasoby ludzkie  x 
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21 Konkurencja / pozycja firmy na rynku krajowym  x 

22 Konkurencja / pozycja firmy na rynkach zagranicznych  x 

23 Numer KIS, w który wpisuje się projekt 

[kody zgodne z listą 20 KIS] 
x  

24 Obszar KIS, w który wpisuje się projekt 

[kody zgodne z listą obszarów w ramach 20 KIS] 
x  

25 KIS, w który wpisuje się projekt – uzasadnienie   x 

26 Podmioty współpracujące przy realizacji projektu 

 Jednostka naukowa 

 Podmioty klastrowe (współpraca w ramach klastra) 

 IOB 

 Inne 

 Brak danych / nie dotyczy 

x  

27 Podmioty współpracujące przy realizacji projektu – opis   x 

28 Branże wspierające realizację projektu  x 

29 Branże korzystające na realizacji projektu  x 

30 Zakładany rezultat projektu 

 Wzrost sprzedaży 

 Pozyskanie nowych klientów 

 Pozyskanie nowych partnerów 

 Obniżenie kosztów produkcji/ świadczenia usług  

 Rozwój prac B+R firmy 

 Rozbudowa mocy produkcyjnych/ zasobów do świadczenia usług 

 Rozszerzenie zakresu działalności 

 Inny 

 Brak danych  

x  

31 Zakładany rezultat projektu – opis  x 

32 Działania w projekcie w zakresie ochrony własności intelektualnej 

 Zgłoszenie patentowe 

 Zgłoszenie wzoru użytkowego 

 Zgłoszenie wzoru przemysłowego 

 Inne 

 Brak danych / nie dotyczy 

x  

33 Zakres działań w zakresie ochrony własności intelektualnej  x 

34 Trendy i prognozy rozwoju obszaru  x 

  

  



 

64 

 

ZAŁĄCZNIK 3 – SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU 

POGŁĘBIONEGO  

Objaśnienia do scenariusza:  

tekst zwykły – pytania sformułowane w wersji do respondenta  

kursywa – tekst dla moderatora  

[tekst] – informacje pozyskane przez wywiadem (karta przedsiębiorstwa): 

A. Nazwa przedsiębiorstwa 

B. Podstawa do zaproszenia firmy do badania 

C. Główny sektor działalności 

D. Uszczegółowienie prowadzonej działalności 

E. Wskazanie, czy firma prowadzi działalność eksportową 

F. Profil działalności innowacyjnej firmy 

G. Tytuł wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR (dotyczy tylko firm, które złożyły wniosek) 

H. Wskazanie, czy firma prowadzi działalność B+R oraz określenie źródła tych informacji  

I. Profil prowadzonej działalności B+R firmy 

J. KIS, w którą wpisuje się działalność firmy 

 

[FILTR] – pytanie zadawane wybranej grupie (filtr na podstawie informacji pozyskanych przed wywiadem) 

[FILTR] - pytanie zadawane wybranej grupie (filtr na podstawie wcześniejszych odpowiedzi) 

WSTĘP (5 minut) 

1. Przedstawienie się prowadzącego rozmowę; 

2. Informacje o tym, że firma została wyłoniona na podstawie internetowego badania ankietowego, 

jako firma z najwyższym potencjałem innowacyjnym lub w związku ze złożeniem wniosku 

o dofinansowanie projektu w ramach PO IR lub na podstawie innych źródeł (np. ranking firm) [B. 

wskazać podstawę do zaproszenia firmy do IDI]; 

3. Informacje o celu spotkania:  

a. pogłębienie informacji uzyskanych w internetowym badaniu ankietowym / wniosku 

o dofinansowanie / innych dostępnych źródłach; 

b. poinformowanie o możliwości zaproszenia firmy do Smart Labu;  

4. Prośba o zgodę na nagrywanie;  

5. Informacja o planowanym czasie rozmowy (ok 1 godziny). 

 

OGÓLNE INFORMACJE O FIRMIE (10 minut) 

1. Profil działalności  

a. Na początek chciał(a)bym porozmawiać o ogólnym profilu działalności Państwa firmy. 

Działają Państwo w ramach obszaru [C. wskazać nazwę głównego sektora działalności].  

Czy to się zgadza?  

• Proszę opowiedzieć kilka słów o Państwa firmie? Kiedy powstała? Ilu zatrudnia 

pracowników? 

•  Jakie produkty Państwo oferują? (Jeżeli firma prowadzi kilka rodzajów 

działalności – dopytać o wszystkie) 

• Poprosić o wskazanie głównej branży Państwa działalności. 

2. Chciał(a)bym też zadać kilka pytań odnośnie <nazwa obszaru>. Ile w przybliżeniu podmiotów 

działa w Polsce w tej branży?  

a. Jakiego typu są to przedsiębiorstwa? 

• Biorąc pod uwagę wielkość firm (duże, średnie, małe). 

• Czy są to firmy w większości firmy z kapitałem zagranicznym, czy polskim? 

Czy firmy o kapitale zagranicznym są częścią dużych koncernów?  

• Czy są to firmy o zasięgu krajowym, europejskim, czy też międzynarodowym?  

• Czy firmy te prowadzą działalność innowacyjną?  

3. Charakterystyka rynków, na których firma prowadzi działalność 
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a. Jak ocenił(a)by Pan(i) poziom konkurencji na rynku, na którym działa Państwa firma? Jak 

liczną i jak silną mają Państwo konkurencję? Dopytać w rozbiciu na poszczególne rynki, na 

których działa firma (krajowy, zagraniczny). 

b. Jakie są bariery wejścia dla nowych podmiotów w Państwa branży – duże czy małe? Jakimi 

czynnikami jest to spowodowane? (ekonomiczne, społeczne, formalno-prawne, 

technologiczne, itp.) 

c. Jak oceniają Państwo konkurencyjność swoich produktów/usług na tle oferty firm 

konkurencyjnych? Co decyduje o tej konkurencyjności – jakość, cena/koszty, marketing, 

dystrybucja, lokalizacja, a może coś innego? 

 

ODBIORCY PRODUKTÓW (10 minut) 

4. Klienci 
Chciałbym teraz porozmawiać o odbiorach Państwa produktów.  

a. Jaki typ podmiotów jest Państwa głównym klientem? [Jeśli kilka grup kluczowych 

klientów] Która z tych grup klientów przynosi największy przychód Państwa 

przedsiębiorstwu? 

• Dopytać o to, czy są to klienci indywidualni czy raczej firmy, klienci biznesowi 

lub korporacyjni, a także czy wśród klientów są instytucje publiczne. 

• Dopytać, czy klienci są odbiorcami ostatecznego produktu czy też dostarczają 

podzespoły, części, materiały lub usługi dla innych wytwórców. 

b. Jaki jest zasięg działalności Państwa firmy (lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny)? 

Skąd pochodzą Państwa kluczowi klienci? 

 Dopytać, z których krajów pochodzą kluczowi klienci.  

5. Potencjał eksportowy 

Z moich informacji wynika, że [E. określić, czy firma prowadzi działalność eksportową]?  

[Jeżeli firma prowadzi działalność eksportową] 

c. Jakie produkty Państwo eksportują?  

• [Jeżeli jest wiele takich produktów] Które z tych produktów cieszą się 

największym zainteresowaniem odbiorców zagranicznych? Z jakich 

powodów? Z czego wynika ich konkurencyjność?  

• Czy, któryś z obecnych produktów lub opracowywanych przez Państwa 

produktów, Pana(i) zdaniem ma duży potencjał eksportowy? Jaki jest to 

produkt? Z czego wynika jego konkurencyjność?  

d. Na jakie rynki zagraniczne eksportują Państwo swoje produkty?  

• [W przypadku, gdy firma eksportuje na kilka rynków zagranicznych] Czy 

któryś z tych rynków jest dla Państwa kluczowy? Dlaczego?  

e. Z iloma zagranicznymi partnerami Państwo współpracują? Jak wygląda ta współpraca?  

f. Jaki jest udział przychodów z eksportu w dotychczasowym bilansie firmy? 

g. Czyli mieli Państwo trudności przy rozpoczęciu działalności eksportowej? Które z nich 

były najistotniejsze?  

• Z czego one wynikały? W jaki sposób je Państwo rozwiązali? 

h. Czy próbowali Państwo wychodzić na inne rynki zagraniczne, ale niestety się to Państwu 

nie powiodło? 

• Z jaki powodów się to nie udało?  

i. Czy planują Państwo rozszerzenie sprzedaży swoich produktów na nowych rynkach 

zagranicznych w najbliższym czasie? A czy planują Państwo rozszerzenie sprzedaży na 

rynkach, na których jesteście już Państwo obecni? 

j. Co jest dla Państwa największą barierą / problemem w rozwoju działalności eksportowej?  

[Jeżeli firma nie prowadzi działalności eksportowej] 

a. Czy kiedykolwiek sprzedawali Państwo swoje produkty poza granicami Polski?  

 [Jeżeli tak] Z jakich powodów zaprzestali Państwo działalności eksportowej?  

b. Czy planują Państwo rozpoczęcie sprzedaży swoich produktów na rynkach zagranicznych 

w najbliższym czasie?  

 [Jeżeli tak] Kiedy i na jakie rynki planują Państwo rozpocząć działalność 

eksportową? 

 

INNOWACYJNOŚĆ (20 minut) 
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Chciał/abym teraz porozmawiać o prowadzonej przez Państwa firmę działalności innowacyjnej.  

Na podstawie dostępnych mi informacji wiem, że zajmują się Państwo [F. przybliżyć profil prowadzonej 

działalności innowacyjnej] Czy potwierdza Pan/i te informacje? [Jeżeli tak] Kontynuuj wywiad [Jeżeli nie] 

Poproś o sprostowanie informacji i kontynuuj wywiad.  

1. Zaawansowanie działalności produkcyjnej i usługowej 

[Jeżeli prowadzi działalność produkcyjną]  

 Jakie rodzaju technologie stosują Państwo w produkcji? Jak oceniłby Pan(i) ich 

innowacyjność w skali światowej, europejskiej oraz krajowej?  

[Jeżeli prowadzi działalność usługową] 

o Czy przygotowanie oferowanych przez Państwa usług wymaga użycia technologii? [Jeżeli 

tak] Jak oceniłby Pan(i) ich innowacyjność w skali światowej, europejskiej oraz krajowej?  

2. Typ i skala wprowadzonych innowacji produktowych 

a. Czy w ostatnich 3 latach wprowadzili Państwo nowe lub istotnie ulepszone wyroby i / lub 

usługi?  

[Jeżeli tak] Co to za produkty? W przypadku dużej liczby innowacji należy poprosić 

o komentarz odnośnie tych najistotniejszych, o najwyższym poziomie innowacyjności.  

o Czy były to istotne innowacje na poziomie rynku krajowego, europejskiego czy 

światowego?   

o Czy wprowadzone przez Państwa innowacje określiliby Państwo, jako 

przełomowe (tworzące zupełnie nowy produkt, podejście do produkcji) czy też 

raczej ewolucyjne (rozwijające i ulepszające dostępne wcześniej na rynku 

produkty)?  

o Czy dzięki opracowaniu tego produktu wzrósł przychód Państwa 

przedsiębiorstwa? Biorąc pod uwagę cały przychód Państwa firmy, jakiej skali 

był to wzrost?  

o Czy produkty opracowane innowacyjnie wprowadzają Państwo na rynkach 

zagranicznych? (jeśli tak, to na jakich?)  

b. Czy w kolejnych 12 miesiącach mają Państwo w planach wprowadzenie nowych wyrobów 

czy usług? 

[Jeśli tak] Co to będą za produkty? Jaki zakładają Państwo poziom innowacyjności 

(światowy/krajowy)?  

[Jeśli tak] Kiedy planują Państwo wprowadzić te innowacje? Co to będą za produkty? 

Dopytać o poziom innowacyjności (światowy/krajowy). 

[Jeśli nie] Dlaczego? A czy w dalszej perspektywie czasowej mają Państwo takie plany? 

3. Typ wprowadzonych innowacji organizacyjnych, procesowych i marketingowych 

a. Czy w ostatnich 3 latach wprowadzili Państwo nowe lub istotnie ulepszone metody 

zarządzania organizacją i sposobu jej pracy. [Jeśli tak] Co to były za innowacje? Dopytać 

o tę kwestię zgodnie z definicją innowacji procesowej i organizacyjnej. 

b. Czy w ostatnich 3 latach wprowadzili Państwo nowe lub istotnie ulepszone metody 

promocji i sprzedaży swoich produktów. [Jeśli tak] Co to były za innowacje? Dopytać o tę 

kwestię zgodnie z definicją innowacji marketingowej. 

4. Sposób opracowania innowacji  

[Jeżeli wprowadzili lub mają zamiar wprowadzić przynajmniej jedną innowację produktową] Jak 

powstały innowacyjne produkty/usługi, które wprowadzili Państwo w ostatnich 3 latach na rynek 

lub nad którymi pracowaliście/pracujecie?  

a. Czy kupowaliście Państwo licencje lub wyniki prac, czy może sami rozwijaliście 

technologię lub usługi?  

b. Czy badania były prowadzone w ramach programów lub dotacji? [Jeżeli tak] Dopytać 

jakich oraz czy w ramach PO IR. [G. Jeżeli znamy wniosek firmy, nawiązać do projektu, 

który dostał dofinansowanie i dopytać o stopień zaawansowania projektu, rezultaty.] 

c. Jak długo Państwo nad nimi pracowali? Czy były one elementem szerszego 

i długotrwałego procesu badawczego?  

d. Na ile działalność innowacyjna jest istotna w perspektywie strategii rozwoju firmy? 

Dopytać, jak nią zarządzają i czy mają konkretne plany zapisane w strategii firmy. 

 

PROFIL BADAWCZO-ROZWOJOWY (10 minut) 

Teraz chciał(a)bym zapytać Państwa o działalność badawczo-rozwojową. Przez działalność B+R rozumiemy 

systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia 

nowych zastosowań tej wiedzy.  
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Chciał(a)bym dopytać o działalność badawczo-rozwojową, którą prowadziliście Państwo w ostatnich 3 latach 

w przedsiębiorstwie.  

[Jeżeli wiemy, że firma prowadzi działalność B+R] Z informacji, które posiadam wiem, że prowadzą Państwo 

działalność B+R. [H. Nawiązać do posiadanych informacji na temat prowadzenia działalności B+R i źródła tych 

informacji.] Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami prowadzą Państwo działalność badawczą 

w kategorii [I. Określić profil działalności B+R] Czy to się zgadza? Dopytać o szczegóły tej działalności. 

[Jeżeli nie wiemy, czy firma prowadzi działalność B+R] Czy prowadzą Państwo działalność badawczo-

rozwojową? [Jeśli tak] W jakim obszarze prowadzą Państwo działalność badawczo-rozwojową? 

a) Czy posiadają Państwo własną infrastrukturę i zaplecze technicznego do prowadzenia prac 

B+R?  

 [Jeśli tak] Jak Państwo oceniają swoją infrastrukturę B+R? Czy pozwala ona na 

opracowywanie innowacji na poziomie europejskim lub światowym?  

b) Czy zlecali Państwo prace badawczo-rozwojowe innym podmiotom?  

 [Jeśli tak] W tym zakresie współpracują Państwo z jednym, kilkoma czy też wieloma 

podmiotami? Co to są za podmioty (np.: ośrodki naukowe czy firmy prywatny)? Gdzie 

są zlokalizowane najistotniejsze z nich – w Polsce czy zagranicą (w jakim kraju?)  

 [Jeśli nie] Dlaczego nie zlecają Państwo prac badawczo-rozwojowych innym 

podmiotom? (np.: nie ma takiej potrzeby, nie mają Państwo środków finansowych, nie 

ma lub nie znają podmiotów, które mogłyby wykonać takie prace)  

c) Jakie środki angażują Państwo w działalność badawczo-rozwojową? Proszę spróbować 

określić budżet/wielkość inwestycji – może być to udział procentowy w obrotach. 

d) Czy podejmują Państwo działania na rzecz zabezpieczenia praw własności intelektualnej 

wyników prowadzonych prac B+R? W jaki sposób? Czy mają Państwo jakieś sukcesy w tym 

obszarze?  

e) Czy mają Państwo zamiar kontynuować tego rodzaju działalność badawczo-rozwojową?  

 [Jeżeli tak] Czy w takiej samej formie jak dotąd, czy też mają Państwo plany na jej 

rozszerzenie lub zawężenie? 

 [Jeżeli nie] Dlaczego nie?  

f) Czy w Polsce działają instytuty naukowe lub badawczo-rozwojowe, które świadczą usługi dla 

firm z Państwa obszaru działalności?  

 [Jeżeli tak] Jak Państwo oceniają potencjał tych instytucji? Czy Państwa zdaniem 

posiadana przez nich infrastruktura oraz zasoby ludzkie są na wysokim poziomie, 

pozwalającym na konkurowanie z ośrodkami zagranicznymi? Jak Państwo oceniają 

dostępność do usług oferowanych przez te instytuty naukowe?  

 [Jeżeli nie] Czy działalność takich instytucji jest potrzebna z punktu widzenia 

Państwa branży? Czy Państwa zdaniem przyczyniłyby się one do rozwoju Państwa 

branży?  

g) Jak określił(a)by Pan(i) specyfikę projektów B+R w Państwa branży? Jakie jest 

prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników B+R? Jakie są koszty wdrożenia innowacji? 

Jaki czas jest potrzebny do wdrożenia? I przede wszystkim jak ocenia Pan(i) poziom wartości 

dodanej projektów B+R w Państwa branży?  

[Jeżeli firma nie prowadzi działalności B+R] Dlaczego nie prowadzą Państwo działalności badawczo-

rozwojowej?  

a. Czy wynika to z czynników wewnętrznych czy zewnętrznych?  

b. Czy inne podmioty krajowe o zbliżonym do Państwa profilu prowadzą taką działalność? 

A zagraniczne?  

c. A czy w mają Państwo w planach rozpoczęcie takiej działalności w najbliższym czasie? [Jeżeli 

tak] Dopytać o te plany, w jakiej formie firma chce prowadzić działalność B+R – zgodnie 

z pytaniami w bloku dla prowadzących działalność B+R. 

 

ZASOBY LUDZKIE (10 minut) 

Chciał(a)bym porozmawiać o potencjale kadrowym Państwa przedsiębiorstwa, a przede wszystkim 

o pracownikach związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością innowacyjną i [Jeżeli firma prowadzi 

B+R] badawczo-rozwojową. 

1. Potencjał ludzki – profil pracowników B+R+I  

a. Jaki, w przybliżeniu, procent pracowników Państwa firmy zajmuje się pracą w ramach 

działalności B+R?  
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b. Czy odczuwają Państwo braki specjalistów w tych obszarach? Czy ciężko znaleźć 

odpowiednich pracowników do prac innowacyjnych i [Jeżeli firma jednak prowadzi B+R] 

badawczo-rozwojowych?  

c. Proszę teraz pomyśleć o aktualnie zatrudnionych pracownikach zajmujących się tym obszarem 

działalności. Proszę porównać ich umiejętności do tych, które mają osoby zatrudnione 

w firmach-światowych liderach o podobnym profilu działalności. Czy w Pana(i) odczuciu ich 

umiejętności są w pełni zadowalające, czy raczej wymagają doskonalenia?  

d. W jaki sposób pozyskują Państwo pracowników odpowiedzialnych za rozwój innowacji? Czy 

uczelnie są edukują osoby dobrze przeszkolone? Czy też zatrudniają Państwo osoby i zajmują 

się ich pełnym przeszkoleniem? Czy przejmują Państwo pracowników od konkurencyjnych 

firm? (działających w Polsce czy za granicą?) 

  

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE INNOWACYJNOŚCI (10 minut) 

Pozostając w tematyce innowacyjności, chciałbym zapytać Państwa o podmioty, z którymi współpracują 

Państwo przy okazji opracowywania innowacji.  

1. Poddostawcy / podwykonawcy 

Czy w ramach prowadzonej działalności innowacyjnej polegają Państwo na poddostawcach / 

podwykonawcach?  

[Jeżeli tak] 

a. W jakim zakresie?  

b. W jakiej branży działają głównie poddostawcy / podwykonawcy Państwa firmy? Dopytać, czy 

podwykonawcami są również przedsiębiorstwa działające w tej samej branży.  

c. Skąd pochodzą Państwa poddostawcy / podwykonawcy? (z Polski czy z zagranicy, z jakich 

krajów?) 

d. W jakim stopniu jakość produktów firmy jest uzależniona od jakości produktu dostarczanego 

przez poddostawcę / podwykonawcę?  

e. Czy często zmieniają Państwo poddostawców / podwykonawców? 

[Jeżeli nie]  

a. Dlaczego nie korzystają Państwo z usług poddostawców/podwykonawców? Nie mają Państwo 

takiej potrzeby, czy też nie ma odpowiednich firm posiadających produkty spełniające 

Państwa oczekiwania?    

2. Sieci współpracy i transfer technologii 

Czy w ramach działalności innowacyjnej i [Jeżeli firma prowadzi B+R] badawczo-rozwojowej 

współpracują Państwo z innymi podmiotami?  

[Jeżeli tak]  

a. Z jakimi? Dopytać o formę organizacyjną (jednostki naukowe, inne przedsiębiorstwa itd.), 

miejsce pochodzenia, w ramach jakich działań podjęta została współpraca. 

[Jeżeli nie] 

a.  Dlaczego nie? Dopytać o powody (np. czy jest obawa o kradzież pomysłów, czy mają 

wystarczające zasoby do prowadzenia prac samodzielnie, czy trudno znaleźć dobrego partnera 

do współpracy). 

b. Czy w ciągu kolejnych 12 miesięcy planują Państwo rozpocząć współpracę z innymi 

podmiotami w ramach prac innowacyjnych i [Jeżeli firma jednak prowadzi B+R] badawczo-

rozwojowych? [Jeżeli tak] Co to będą za podmioty? Czego będą dotyczyć te prace? 

3.     Klastry i współpraca w ramach branży 

a. Czy znają Państwo klastry, stowarzyszenia branżowe, które zrzeszają firmy o podobny do 

Państwa profilu? 

b. Czy są Państwo członkiem klastra lub organizacji / stowarzyszenia skupiającego 

przedsiębiorstwa z Państwa branży?  

 [Jeżeli tak] Jak Państwo oceniają działalność tego klastra? Dopytać o współpracę, 

realizowane projekty, korzyści, jakie odnoszą z członkostwa, problemy / bariery 

rozwoju współpracy, plany dotyczące współpracy w ramach organizacji. Jaki 

projekt/inicjatywa w ramach członkostwa w organizacji przyniosła Państwu 

największe korzyści?  

 [Jeżeli nie] Dlaczego nie? Czy kiedykolwiek byli Państwo w takich strukturach? Czy 

planują Państwo w najbliższym czasie dołączyć do klastra / organizacji / 

stowarzyszenia? 

4.     Instytucje Otoczenia Biznesu  
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Czy może Pan(i) wskazać najbardziej prężnie działające podmioty z otoczenia Państwa branży? Mam 

tu na myśli przede wszystkim szeroko pojęte podmioty wspierające firmy i przedsiębiorstwa 

z Państwa branży, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego (w tym np. instytucje badawcze, 

parki naukowo-technologiczne, firmy konsultingowe).  

[Jeżeli wskazano]  

a. Jak Państwo oceniają działalność tych podmiotów? Czy ich obecne działania wpływają na 

rozwój firm o podobnym do Państwa profilu działalności?  

b. Czy współpracowali Państwo kiedyś z tymi podmiotami? [Jeżeli tak] Jak Państwo oceniają tą 

współpracę? Czy przyniosła dla Państwa jakieś korzyści, jeśli tak to jakie? [Jeżeli nie] 

Dlaczego Państwo z nimi nie współpracowali? (nie znają Państwo ich oferty, jest ona nie 

dopasowana do Państwa potrzeb, nie mają Państwo takiej potrzeby)   

[Jeżeli nie wskazano]  

a. Czy znają Państwo zagraniczne przykłady takich podmiotów nakierowanych na Państwa 

branżę? Czy rozwój takich podmiotów w Polsce jest przez Państwa oczekiwany?  

 

BARIERY, PROGNOZY I PLANY ROZWOJOWE (10 minut) 

1. Bariery w rozwoju działalności 

a. Co jest dla Państwa największą barierą / problemem w rozwoju działalności?  

Dopytać w rozbiciu na uwarunkowania zewnętrzne – niezależne do firmy (np. zmiany 

w prawie, wahania kursu walutowego, kwestie polityczne, zmiany w otoczeniu 

technologicznym) i wewnętrzne – zależne od firmy (np. zasoby kadrowe, rotacja pracowników, 

trudność w zapewnieniu płynności finansowej, trudności w pozyskaniu zewnętrznego 

finansowania działalności).  

b. W jaki sposób radzą sobie Państwo z tymi problemami?  

c. Czy Państwa zdaniem problemy, które Państwo posiadają są podobne również w przypadku 

innych polskich firm o podobnym profilu działalności?  

 Może z Państwa wiedzy wynika, że inne firmy mają odmienne problemy? Jeśli tak, to 

jakie?  

2. Zmiany popytu 

a. Jak Pana/i zdaniem zmieni się popyt na produkty/usługi sprzedawane przez firmy z Państwa 

branży w ciągu najbliższych 2-3 lat?  

b. Czy obserwuje Pan(i) trendy w otoczeniu, które w dalszej przyszłości (w perspektywie 5-10 

lat) będą mogły wpłynąć na funkcjonowanie Państwa firmy?  Dopytać o te trendy i sposób, 

w jaki firma przygotowuje się do tych zmian.  

 Jakie są najważniejsze zmiany w otoczeniu? Z czego one wynikają?  

 Czy Państwa firma przygotowuje się do tych zmian?  

 Jaka Państwa zdaniem trendy globalne wpłyną na rozwój branży działające w Polsce?  

3. Plany rozwojowe 

a. Co jest obecnie dla Państwa największym priorytetem, jeśli chodzi o rozwój firmy? 

 

ZAKOŃCZENIE (5 minut) 

Podziękowanie za rozmowę, pytanie o dodatkowe komentarze i sugestie. 

 


