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ILE KOTŁÓW 
NA PALIWA STAŁE 
JEST W POLSCE ?

GUNB (szacunek własny) 
49% wg deklaracji A
20% wg deklaracji B

Polska posiada:
1537 gmin wiejskich, 
638 gmin miejsko-wiejskich 
302 gminy miejskie

40% ludności mieszka na wsi 
2,7 mln gospodarstw rolnych (2011)
22% ma sieć gazową (2011)
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Bilans energii w Polsce 1990-2019

Źródło: EUROSTAT Energy Balance Flow 2021
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Bilans energii z OZE w Polsce 1990-2019

Źródło: EUROSTAT Energy Balance Flow 2021
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Bilans energii z OZE w Polsce 2019

Źródło: EUROSTAT Energy Balance Flow 2021
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Bilans energii z OZE w Polsce

Źródło: GUS. Energia 2021

Udział poszczególnych nośników energii odnawialnej w pozyskaniu 
energii ze źródeł odnawialnych w latach 2015–2019 (dane GUS)

Udział poszczególnych nośników OZE w 2019 r. 
w Polsce w [TJ] 
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Sektory ciepłownictwa niesystemowego

Ciepłownictwo niesystemowe – umowna nazwa wszelkich zdecentralizowanych indywidualnych systemów do
wytwarzania ciepła, o mocy zainstalowanej w ramach jednej instalacji do 5 MW.

Sektory:

Gospodarstwa domowe: 65%

Handel, usługi i inne: 9%

Przemysł i Budownictwo: 26%

Źródło: Rubczyński A. Czas na ciepłownictwo. Forum Energii. Policy Paper 12/2019

Czy uwzględniono rolnictwo, leśnictwo i sektor użyteczności publicznej?

Zużycie surowców energetycznych na wytworzenie ciepła w wymienionych sektorach często 
jest pomijane bądź traktowane bardzo ogólnie w analizach sektora paliwowo-energetycznego 
i politykach krajowych (PEP2040, KPEiK2019). 
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Sektory ciepłownictwa niesystemowego

Ciepłownictwo niesystemowe – umowna nazwa wszelkich urządzeń do wytwarzania ciepła zdecentralizowanych, o
mocach zainstalowanych w ramach jednej instalacji do 5 MW.

Sektory:

Gospodarstwa domowe: 65%

Handel, usługi i inne: 9%

Przemysł i Budownictwo: 26%

76%



Czy nasi sąsiedzi odchodzą od biopaliw stałych?

Piece na drewno – 58 mln szt.
Kotły na drewno/pellet – 5% *83 mln szt. = 4,15 mln szt.

Badania źródeł grzewczych w UE-27 
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Redukcja emisji pyłów PM2.5

PM2.5 wskaźnik emisji g/GJ
Kocioł 470
Ogrzewacz tradycyjny 740

KOBIZE Ogrzewacz na drewno 495
PM2.5 wskaźnik emisji g/GJ Redukcja

Kocioł, pellet (20 mg/m3), podwyższona klasa 13,4 97,1%
Kocioł, pellet (40 mg/m3) 26,8 94,3%
Kominek na drewno, zamknięta komora (40 mg/m3) 26,8 96,4%
Kominekna drewno, otwarta komora (50 mg/m3) 30,5 95,9%
Piecyk na pellet (20 mg/m3) 13,4 98,2%

Badania Kominek, drewno 7,5 99,0%
Kominek 222 70,0%
Kocioł 141 70,0%

różnica redukcja CO2

Wariant zakaz 28,3 0 brak jeśli przejście na gaz, lub ciepło sieciowe z gazu
Wariant Ekoprojekt, redukcja 70% 19,8 8,5 100%
Kocioł, pellet (20 mg/m3) 27,5 0,8 100%
Kocioł, pellet (40 mg/m3) 26,7 1,6 100%
Kominek, zamknięta komora (40 mg/m3) 27,3 1,0 100%
Kominek, otwarta komora (50 mg/m3) 27,2 1,2 100%
Kominek (20 mg/m3) 27,8 0,5 100%

Badania Kominek 28,1 0,3 100%

EKOPROJEKT

ECCP

EMEP

Redukcja liczby zgonów, na 100 tys. mieszkańców

ECCP

EKOPROJEKT

R. KUBICA – Analiza źródeł emisji zanieczyszczeń – opracowanie autorskie. Politechnika Śląska

Żródła:
ECCP:
https://cleanaircentre.eu/wp-content/uploads/2019/10/Analiza-
skutkow-zdrowotnych-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-w-
kontekscie-prac-nad-nowymi-zapisami-uchwaly-antysmogowej-.pdf

KOBIZE (baza wskaźników emisji): 
https://krajowabaza.kobize.pl/docs/MATERIAL_wskazniki_male_kotly
_2020.pdf

EMEP (podręcznik inwentaryzacji emisji TIER2): 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 —
European Environment Agency (europa.eu)

EKOPROJEKT (wymagania + podwyższone wymagania, jak 
wnioskowane przez stronę społeczną): 
Kotły ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/ 1189 - z dnia 28 kwietnia 
2015 r. - w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/ 125/ WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (europa.eu)
Ogrzewacze miejscowe ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/ 1185 -
z dnia 24 kwietnia 2015 r. - w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ 125/ WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe (europa.eu)
* Dla wymagań przyjęto, że cały pył ogółem to w całości frakcja PM2.5 
– gorszy, możliwy przypadek

BADANIA: opinia naukowa R.Kubica do raportu akredytowanego lab. 
SEPO (przesłana w ramach konsultacji w woj. mazowieckim)

https://krajowabaza.kobize.pl/docs/MATERIAL_wskazniki_male_kotly_2020.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185&from=EN
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Polska NET-ZERO 2050 – prognozy CAKE
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Emisja CO2 na 1 kWh wytworzonego ciepła w urządzeniach 
do centralnego ogrzewania w gospodarstwach domowych

kocioł węglowy

350 g/kWh

kocioł olejowy

300 g/kWh

kocioł gazowy

219 g/kWh

* - pompa ciepła zużywa 25% energii elektrycznej (na podstawie EHPA). Jeśli pochodzi z sieci elektroenergetycznej dolicza się emisję CO2

KOBIZE 2019: 756 g/kWh – wskaźnik emisji dla odbiorców końcowych energii elektrycznej w Polsce

pompa ciepła*

189 g/kWh
lub

mniej gdy z PV

kocioł peletowy (biomasa)

0 g/kWh



13

Wymiana źródeł

DZIAŁANIA

paliwa stałe vs. płynne; kopalne vs. biomasa

Racjonalne wykorzystanie rodzimych zasobów paliw stałych biogenicznych (OZE) - produkcja ciepła
użytkowego z wysoką sprawnością i skuteczne przeciwdziałanie smogowi?

Wskaźnik emisji
CO2 Pył (@13% O2)

kg/GJ g/GJ
Gaz ziemny 60 -
Olej 80 1,5
Węgiel (urządzenia ekoprojekt) 100 26
Kocioł na pellet (EKOPROJEKT) 0 26 (<10 à 2)
Piecyk na pellet (EKOPROJEKT) 13 (<10)

Biomasa- kotły na pellet
EKOPROJEKT

Biomasa – piecyki na pellet
EKOPROJEKT
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków



Czy Polska promuje biopaliwa stałe do produkcji ciepła 
w systemach rozproszonych? 
NIE

Czy inne państwa w UE promują biopaliwa stałe?
TAK



porady

Pelet drzewny: ogrzewanie jest 
lepsze z piecem przyjaznym dla 

środowiska!



Ogrzewanie jest zdecydowanie największym producentem 
CO2 w gospodarstwie domowym. Spalanie drewna zamiast 
oleju lub gazu chroni klimat. Ponieważ podczas spalania 
drewna uwalniana jest tylko taka ilość CO2, jaką drewno 
związało w ciągu swojego życia. Stosowanie drewna prowadzi 
jednak do stosunkowo wysokiej emisji zanieczyszczeń. 
Dlatego też w przypadku kotłów na pellet należy zwrócić 
uwagę na kilka ważnych kwestii.



• Sprawdź, czy kocioł jest wymieniony, jeśli jest starszy 
niż 15 lat.

• Przy zakupie kotła na pelety należy zwrócić uwagę na 
wysoki stopień wykorzystania (kocioł kondensacyjny w 
klasie sprawności A++) i niską emisję zanieczyszczeń.

• Kupuj pellety z Twojego regionu i, jeśli to możliwe, z 
etykietą Blue Angel.

• Korzystaj z państwowych dotacji na zastosowanie 
odpylaczy (elektrofiltrów-przyp. tłumacza).

• Wykorzystaj dodatkowe energie odnawialne, takie jak 
słoneczna energia cieplna lub energia geotermalna.

• Oszczędzaj energię grzewczą dzięki izolacji cieplnej, 
odpowiedniemu zachowaniu i regularnej konserwacji.



Udział poszczególnych OZE w unikniętej emisji CO2 eq. według sektorów w Niemczech 



Gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe

Sektor ciepłowniczy w Niemczech – udział poszczególnych OZE w unikniętej emisji CO2 eq. 







NIEMCY
Stan ilościowy urządzeń centralnego ogrzewania w Niemczech 
według kategorii w 2019 roku (w mln sztuk)



NIEMCY
Liczba systemów grzewczych na pelety w Niemczech w latach 2012-2020



AUSTRIA: wsparcie biomasy, koszty ogrzewania w Austrii 
w perspektywie do 2050 roku i ceny bieżące



30% kwalifikowanych kosztów jako bezpośrednia dotacja 
na konwersję istniejących systemów grzewczych poza 
obszarem zaopatrzenia w ciepło na wysokoefektywne 
systemy biomasowe.

Na wymianę systemów grzewczych opartych na paliwach 
kopalnych (np. kotły olejowe lub gazowe) na systemy grzewcze 
zasilane paliwami biogenicznymi lub energią alternatywną można 
otrzymać dotację w wysokości 20% uznanych kosztów inwestycji, 
maksymalnie do 3.000 euro. 

Na wymianę nieefektywnego kotła na paliwo stałe/palnika 
uniwersalnego zasilanego paliwami biogenicznymi na systemy 
grzewcze wykorzystujące biogeniczne lub alternatywne źródła 
energii można uzyskać dotację w wysokości 20% kwalifikowanych 
kosztów inwestycyjnych, ale nie więcej niż 1.000 euro.

Do dofinansowania kwalifikują się systemy grzewcze, które 
zostały/będą zainstalowane, ukończone i uruchomione w okresie 
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. 



Górna Austria wspiera przebudowę starej instalacji na paliwa kopalne (olej, 
gaz, węgiel, palnik uniwersalny) na system grzewczy na pelety jednorazową 
dotacją w wysokości 2.900 euro, maks. 50% kosztów inwestycji; dla nowych 
instalacji 1.400 euro.

Wymagania wstępne:

W przypadku automatycznie zasilanych systemów spalania musi być 
osiągnięta minimalna sprawność kotła 90 % zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi oznakowania ekologicznego (UZ 37).
Wniosek należy złożyć nie później niż 18 miesięcy po poniesieniu kosztów, ale 
nie później niż 31 grudnia 2020 r.
Tylko nowe systemy, koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 4.400,00 
euro netto.
W przypadku komunalnych systemów grzewczych na biomasę oraz systemów 
centralnego ogrzewania w domach szeregowych z możliwością dzierżawy 
intensywność finansowania wynosi 25 %, a pułap pomocy może zostać 
podniesiony w zależności od liczby nieruchomości mieszkalnych lub 
wnioskodawców zaangażowanych w projekt.
Za prawidłową utylizację (przedłożenie faktury przez autoryzowaną firmę) 
zbiornika na olej, do istniejącej kwoty podstawowej może zostać dodana 
premia w wysokości do 1.000 euro.

Promocja premiowa dla osób prywatnych:
5 000 euro zwiększenia wkładu dla systemów grzewczych Stirlinga 
wytwarzających energię elektryczną z biomasy. Warunek: Zakup energii 
elektrycznej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii lub zielonej energii 
elektrycznej zgodnie z E-Control lub oznakowaniem energii elektrycznej 
(trader mix) przez okres co najmniej pięciu lat.https://www.propellets.at/lieferanten





Ceny drewna opałowego, pelletu drzewnego 
i zrębki drzewnej w Austrii 

- ceny bieżące oraz na przestrzeni lat 2009-2021



Dziękuję za uwagę!

Michał Kopacz
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Dr inż. Tomasz MIROWSKI


