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 Wykorzystanie energii spalania biomasy do celów grzewczych w warunkach krajowych 

staje się obecnie coraz bardziej uzasadnioną ekonomicznie i technologicznie alternatywą dla 

tradycyjnych kotłów grzewczych. Pomimo ciągłej dominacji na rynku urządzeń wykorzystują-

cych paliwa konwencjonalne, zauważalny jest rozwój sektora produkcji kotłów na biopaliwa 

stałe oraz ich rosnący udział w ofertach polskich producentów.  

 Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) podjął w 2013 roku badanie rynku małych kotłów  

na biomasę oraz  przedsiębiorstw związanych z tym sektorem produkcji. 
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 Do udziału w niniejszym badaniu zaproszeni zostali czołowi producenci oraz dystrybutorzy 

kotłów. Dane zebrano metodą badań ankietowych, w których pytania miały charakter zarów-

no ilościowy jak i jakościowy. Badano  wielkość i strukturę sprzedaży. Pytania dotyczyły też ka-

nałów dystrybucji i regionalizacji sprzedaży, a także kierunków eksportu urządzeń. Analiza uzy-

skanych danych oraz publikacji posłużyła segmentacji odbiorców, określeniu specjalizacji pro-

ducentów oraz ocenie ich pozycji na tle pozostałych firm. Przykładowy ekstrakt z bazy danych 

przygotowanej przez Instytut przedstawiono na rysunku powyżej. 

 Zidentyfikowanych zostało 115 przedsiębiorstw, które oferują zarówno małe kotły na bio-

masę, jak również wielopaliwowe, wykorzystujące biomasę jako paliwo dodatkowe. Wśród nich 

59 producentów to producenci kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę jako paliwo pod-

stawowe. Krajowi producenci i dystrybutorzy oferują ponad 500 urządzeń grzewczych i przeszło 

130 urządzeń pozostałych kategorii, takich  jak kominki oraz piece wykorzystujące biomasę.  

Przykładowy widok bazy danych urządzeń wykorzystujących biomasę 

i przedsiębiorstw działających w sektorze 
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 Roczna sprzedaż kotłów na paliwa stałe w celach grzewczych w latach 2010-2012 jest 

szacowana na ok. 200 tys. sztuk, wśród których udział małych kotłów na biomasę wynosił do 20 

tys. sztuk. Według szacunków IEO w Polsce użytkowanych jest blisko 90 tys. kotłów dedykowa-

nych na biomasę, które wykorzystują drewno opałowe, bądź pelet. Roczna sprzedaż przewyż-

sza 15 tys. sztuk, co oznacza że rocznie przybywa ponad 300 MW. Roczna wartość sprzedaży – 

wielkości rynku, wynosi ponad 150 mln zł. Zasadniczy obrót jest realizowany w segmencie ko-

tłów do 70 kW - w przypadku kotłów dedykowanych na biomasę jest to segment o mocach 

poniżej 40 kW i 40-70 kW, natomiast  wśród kotłów wielopaliwowych dominuje segment poniżej 

40 kW. 

 Koszty jednostkowe  kotłów w najbardziej popularnym segmencie, czyli do 40 kW kształtu-

ją się na poziomie od 200 zł/kW, przy czym zaobserwowano spadek jednostkowej ceny za kW 

wraz ze wzrostem mocy urządzeń. Zestawienie średniej ceny jednostkowej netto za kW mocy 

wraz z linią trendu cen przedstawiono na rysunku poniżej. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obecnie dostępne urządzenia do spalania biomasy mają coraz wyższą sprawność – na-

wet do 94% w automatycznych kotłach na pelet. Wyniki prac rozwojowych prowadzą do więk-

szej automatyzacji obsługi kotłów oraz wzrostu elastyczności ich pracy z innymi źródłami przy 

zachowaniu efektu ekologicznego. 

  

Średnia cena jednostkowa netto kotłów według mocy, na podstawie ofert  

z 2012 roku wraz z linią trendu cen 
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 Zidentyfikowano 191 zarejestrowanych przedsiębiorstw działających w sektorze biomasy i 

biopaliw stałych. Przygotowane przez Instytut zestawienie obejmuje m.in. producentów, po-

średników w obrocie, dostawców maszyn i firmy usługowe (np. transport, czy ubezpieczenia). 

 Finansowanie inwestycji wspierają programy dopłat do zakupu kotłów Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takie jak  „KAWKA”, „Domy Energooszczęd-

ne”.  Potencjalnie największy wpływ  na rynek kotłów na biomasę może mieć przygotowywany 

z inicjatywy IEO i we współpracy ze Związkiem Pracodawców Forum Energetyki Odnawianej 

nowy program finansowania mikroinstalacji OZE o nazwie  „Prosument”. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu i bazy danych urządzeń i producentów. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Instytutu Energetyki Odnawialnej 

www.ieo.pl. 



Dane Kontaktowe 

Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) 

ul. Mokotowska 4/6, 

00-641, Warszawa, Polska 

tel.  /48/ 22 825 46 52, fax /48/ 22 875 86 78  

www.ieo.pl  

biuro@ieo.pl 

Informacje o Instytucie Energetyki Odnawialnej 

Instytut Energetyki Odnawialnej założony został w 2001 roku i jest pierwszym prywat-

nym instytutem naukowym w Polsce, który łączy prace badawczo-rozwojowe z 

wdrożeniami i działalnością konsultingową dla biznesu w sektorach energii wiatro-

wej, energii słonecznej, biogazu, biomasy i planowania energetycznego. Instytut 

działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakte-

rze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki 

lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek techno-

logii energetyki odnawialnej oraz inteligentnych sieci energetycznych. 

W ramach swoich prac IEO zrealizował szereg ekspertyz na zlecenie Ministerstwa 

Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych 

instytucji rządowych oraz projekty komercyjne dla klientów biznesowych. W 2011 

roku Instytut zainicjował ponadto powstanie Związku Pracodawców Forum Energe-

tyki Odnawialnej (ZP FEO), który zrzesza oraz reprezentuje producentów urządzeń 

zielonej gospodarki i instalatorów. 


