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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) rozpoczął w 2013 roku badanie rynku małych ko-

tłów  na biomasę oraz  przedsiębiorstw związanych z tym sektorem produkcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Widok bazy danych urządzeń wykorzystujących biomasę i 

przedsiębiorstw działających w sektorze oraz rodzaj danych 

zawartych w bazie 
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 Według aktualnych danych Instytutu Energetyki Odnawialnej, obecnie na rynku krajo-

wym działa 89 producentów posiadających w swojej ofercie kotły na biomasę. Wśród zidenty-

fikowanych przedsiębiorstw 20% produkuje wyłącznie kotły do spalania biopaliw stałych, nato-

miast 80% wytwarza ponadto kotły wykorzystujące biomasę jako paliwo zastępcze. Ponadto, w 

ramach badania rynku zidentyfikowano 72 innych producentów urządzeń grzewczych, w któ-

rych biomasa stanowi paliwo zastępcze. Przykładowy widok z bazy danych prowadzonej i ak-

tualizowanej przez Instytut przedstawiono na rysunku powyżej. 

 Rynek dedykowanych urządzeń na biomasę w Polsce ukształtował się w obrębie dojrza-

łego już sektora produkcji urządzeń grzewczych. Większość przedsiębiorstw w tym segmencie 

działa na rynku od 15-25 lat i rozpoczęła swoją działalność od produkcji tradycyjnych kotłów 

węglowych lub wielopaliwowych. Od roku 2000 obserwuje się wzrost udziału urządzeń dedyko-

wanych na biomasę w ofertach polskich producentów, wynoszący w niektórych przypadkach 

ok. 80%. Część przedsiębiorstw, na fali popularności rozwiązań ekologicznych, ale także wobec 

uzasadnionych czynników ekonomicznych i kwestii oszczędnościowych dla konsumentów, 

uczyniła z produkcji kotłów przystosowanych do spalania biomasy swój wiodący kierunek dzia-

łalności. 

 Obecnie w ofertach krajowych producentów znajduje się ponad 800 różnych kotłów na 

biomasę. W porównaniu do ubiegłego roku oferta nie zmieniła się znacząco. W miejsce wyco-

fanych z produkcji modeli pojawiły się nowe urządzenia. W ofercie urządzeń grzewczych wyko-

rzystujących biomasę na polskim rynku dominują automatyczne kotły przystosowane do spala-

nia biomasy drzewnej w postaci pelletów drzewnych (40%) oraz biomasy w różnej postaci 

(27%). Poza tymi rodzajami, dostępne są również kotły na drewno: tradycyjne górnego lub dol-

nego spalania oraz nowoczesne urządzenia wykorzystujące proces zgazowywania paliwa 

(pyrolizy). Mniejszy udział w ofercie mają urządzenia na słomę przetworzoną (w kostkach lub 

balotach). Obecnie dostępne urządzenia do spalania biomasy mają coraz wyższą sprawność 

– nawet do 94% w automatycznych kotłach na pelet. Wyniki prac rozwojowych prowadzą do 

większej automatyzacji obsługi kotłów oraz wzrostu elastyczności ich pracy z innymi źródłami 

przy zachowaniu efektu ekologicznego. 

 Według najnowszych badań Instytutu Energetyki Odnawialnej, w roku 2014 sprzedaż w 

sektorze kotłów na biomasę wynosiła 26 tysięcy sztuk, co przekłada się na ponad 650 MW. W 

porównaniu do wyniku z roku 2012, sprzedaż kotłów na biomasę wzrosła ponad dwukrotnie. 

Obroty na krajowym rynku kotłów na biomasę wzrosły z poziomu około 150 mln złotych w 2012 

do około 300 mln złotych w roku 2013 i porównywalnie w 2014. Udział w całkowitym wolumenie 

sprzedaży w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstw wskazuje na 58% w przypadku dużych 

firm, 40% sprzedaży realizowanych jest przez przedsiębiorstwa średnie, natomiast udział sprze-

daży małych przedsiębiorstw wynosi 2%.  
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 Ceny urządzeń zróżnicowane są ze względu na moc nominalną oraz rodzaj kotła. Najtańsze 

rozwiązania to kotły na drewno kawałkowe ze spalaniem dolnym lub górnym, najdroższe nato-

miast są te przystosowane do spalania biomasy w różnej postaci oraz pelletu i brykietu 

(pochodzenia leśnego lub agro) z pełną automatyką. Średnie ceny netto urządzeń w segmencie 

do 50 kW wynoszą odpowiednio ok. 6 000 zł dla urządzeń na drewno kawałkowe, ok.  

15 000 zł dla urządzeń na pellet i kotłów na biomasę różnego rodzaju. Koszt jednostkowy urzą-

dzeń wraz ze wzrostem mocy spada. W najpopularniejszym segmencie kotłów, czyli do 50 kW, 

jednostkowe ceny netto kształtują się na poziomie ok. 200 zł/kW dla urządzeń na drewno kawał-

kowe, ok. 500 zł/kW dla urządzeń na pellet i kotłów na biomasę różnego rodzaju. Zestawienie 

średniej ceny jednostkowej netto za kW mocy wraz z linią trendu cen przedstawiono na rysunku 

powyżej. Wzrasta również poziom eksportu polskich urządzeń na biomasę na inne rynki. Aktualnie 

udział eksportu w całkowitym wolumenie sprzedaży polskich producentów wynosi 20%. Polskie 

urządzenia eksportowane są  m.in. do Czech, Litwy i na Ukrainę.  

 Ponadto, podczas badania zidentyfikowano 268 zarejestrowanych przedsiębiorstw działają-

cych w sektorze biomasy i biopaliw stałych. Przygotowane przez Instytut zestawienie obejmuje 

m.in. producentów, pośredników w obrocie, dostawców maszyn i firmy usługowe (np. transport, 

czy ubezpieczenia). 

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. 

Średnia cena jednostkowa netto kotłów na biomasę w podziale na 

moc nominalną z linią trendu cen 



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. 


