
Realizacja założeń polityki biomasowej UE w Polsce 

Antoni Faber 

Warsztaty „Ocena potencjału biomasy odpadowej i ubocznej oraz 
skutki środowiskowe produkcji i wykorzystania biomasy” 

 IUNG-PIB, 28 maja 2014 



Plan prezentacji 

Regulacje dotyczące zrównoważonego wykorzystania biomasy na cele 
energetyczne w UE oraz założenia do polityki klimatycznej do 2020 r. i 2030 r. 
 
Regulacje dotyczące wykorzystania biomasy w Polsce, 
 
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD), 
 
Możliwości spełnienia celów UE i Polski w zakresie wykorzystywania energii z 
OZE, 
 
Możliwe scenariusze rozwoju wykorzystywania biomasy do 2020 r. i 
prawdopodobnie po 2030 r. 



Regulacje UE 

Obowiązuje – dyrektywa 2009/28/WE (3x20) 
 
Polska: 15% energii OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. 
 
Trwają prace nad założeniami do nowelizacji dyrektywy, 
 
KE zaproponowała nowelizację dyrektyw 98/70/WE oraz 2009/28/WE w 2012 r.; 
nowelizacja miała dotyczyć  między innymi obowiązku uwzględniania iLUC w 
szacunkach emisji GHG związanych z wykorzystywaniem biomasy na cele 
energetyczne (COM(2012) 595 final) 
 
Wnioski ustawodawcze mają być przedstawione przez KE do 31.12.2017 r.        



Regulacje UE 

 
  

Trwają prace nad ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, 
 
Przewiduje się, że rolnictwo zaliczane do sektorów non-ETS powinno mieć 
większy udział w osiąganiu celów redukcyjnych GHG w UE. 



 
  



 
  



 
  

Regulacje w Polsce 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984); tzw. mały trójpak 
energetyczny, 
 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1059), 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
świadectw pochodzenia…. (Dz.U. Nr 156, poz. 969 z późn. zm.), 
 
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
(Dz.U. Nr 169, poz. 1199) wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi. 
 
 



 
  

Regulacje w Polsce 
 

Realizacja zobowiązań wobec dyrektywy 2009/28/WE odbywa się wg 
wymienionych wcześniej regulacji, zaś sposoby realizacji celów stawianych 
przed OZE zawarte zostały  w Krajowym planie działania w zakresie OZE (KPD, 
2010/2011), 
 
Mały trójpak energetyczny określił, zasady  ustalania krajowego planu 
działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz monitorowania rynku 
energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu 
rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
stosowanych w transporcie, 
 
Trwają prace legislacyjne nad ustawami o OZE i biokomponentach (wejście w 
życie 2016 lub 2017 ????) 
 
 



KPD 
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Jakich ilości biomasy dedykowanej oczekuje od rolnictwa polskiego KPD 
do 2020 r. (MG, 2010)? 

Wyszczególnienie Biopaliwo Powierzchnia gruntów 

tys. ha 

Elektroenergetyka Biomasa stała 348 

Biogaz 168 

Ciepłownictwo Biomasa stała 674 

Biogaz 441 

Bioetanol - 459 

Biodiesel - 1696 

RAZEM 3786 

Źródło: KPD, obliczenia Faber, IUNG-PIB, 2011 



Podstawową misją rolnictwa jest produkcja żywności!!! 
 
Po zaspokojeniu potrzeb żywnościowych rolnictwo mogłoby przeznaczyć 
na cele energetyczne: 
- aktualnie – 2,0 mln ha (14,3% UR), 
- w 2020 r.  – 2,9 mln ha (20,6% UR), 
- w 2030 r.  – 3,8 mln ha (26,8% UR). 
 
Tylko część tych gruntów nadawać się będzie na cele produkcji bioenergii. 
 
                                                                                      Źródło: Faber i in. IUNG-PIB, 2011 

Ile gruntów rolnictwo mogłoby przeznaczyć  w Polsce pod produkcję na 
cele energetyczne? 



- sytuacji na rynku produktów rolnych i rynku żywności w EU i na świecie, 
- kształtowania się nowego modelu spożycia żywności w Polsce, 
- przydatności uwolnionych gruntów do produkcji bioenergii. 
 
Ostrożny, ale realistyczny szacunek powierzchni gruntów przydatnych na 
cele produkcji bioenergii w Polsce to: 
- biopaliwa płynne – 1,0 mln ha, 
- biogaz                     – 0,6 mln ha, 
- biopaliwa stałe     – 0,5 mln ha 
 
 
 

Od czego zależeć będzie dostępność gruntów na cele produkcji 
bioenergii? 

Źródło: Faber, IUNG-PIB, 2011 



Udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto (%) 

GUS; Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013 

11,5 



Udział nośników  w pozyskaniu energii z OZE w 2012 r. 

GUS; Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., Warszawa 2013 



 
  

Czy cele dyrektywy 2009/28/WE zostaną spełnione? 
 
UE: 
Wg szacunków KE cel 20% udziału OZE w zużyciu energii brutto może nie 
zostać osiągnięty (brak 5-6%), prawdopodobnie swoje cele osiągną 
ciepłownictwo i elektroenergetyka, zaś nie osiągnie transport. 
 
Polska:  
 
W Polsce z OZE produkowanych jest ok. 11,5 proc. energii, a więc do celu 15 
proc. jaki ma nasz kraj brakuje tylko 3,5 proc. Janusz Pilitowski* ocenia, że 
wbrew pozorom Polsce dużo brakuje do realizacji celu. To czy go spełnimy 
będzie zależało od wielu czynników. Jak zapewnia Janusz Pilitowski*, jeżeli 
chodzi o udział biopaliw to Polska na tle innych krajów UE wygląda relatywnie 
dobrze.  
*Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. 

 



Ile biomasy zużywała energetyka? 

W 2011 r. wzrost o 20% 



Jaka była struktura zużycia? 



Jakich ilości biomasy dedykowanej oczekuje elektroenergetyka? 

PGE 
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15 885 tys. ton s.m. 2015 

Źródło: Zapotrzebowanie, 2012 r. 



 
  

Jak radzi sobie  elektroenergetyka? 
 

Dotąd ok. 50% OZE pochodziło ze współspalania, 
 
Elektroenergetyka w Polsce, podobnie jak w UE, pozyskiwała znaczące ilości 
biomasy z importu, 
 
W 2012 r. zaimportowano do kraju 7,6 mln ton biomasy, a wyeksportowano 2,5 
mln ton (saldo 5 mln ton), 
 
Po wprowadzeniu wymogu wykorzystywania do celów paliwowych biomasy 
rolnej w elektroenergetyce (2008 r.) import tej biomasy wzrósł o ok. 2,5 mln ton, 
 
Pełne dane o wielkości importu oraz asortymentach nie są publicznie dostępne, 
co zapewne się zmieni po wprowadzeniu przez URE Krajowego Systemu 
Uwierzytelniania Biomasy. 



Ile ta biomasa będzie kosztować? 

zł/GJ loco pole Biomasa tys. t s.m. 

≤ 17 117 

≤ 20 951 

≤ 23 2 541 

≤ 26 5 088 

≤ 29 7 221 

≤ 32 8 552 

Źródło: Krasuska, IUNG-PIB, 2011 

Prognozuje się, że import biomasy 
do UE przestanie się opłacać przy 
cenie > 8 €/GJ 



 
  

Jakie mogą być trendy wykorzystywania biomasy na cele energetyczne 
w Europie? 
 

W szacunkach potencjałów biomasy EU zmierza od optymizmu do realizmu 



 
  

Polska ma 5 co do wielkości potencjał biomasy w UE (po urealnieniu) 
 



 
  

EEA, 2013 

Jakie są potencjały w asortymentach biomasy wg KPD? 



 
  

Jakie w związku z asortymentami proponuje się wykorzystanie (do 2020 r.) 



 
  

Jakie prognozuje się zmiany w wykorzystaniu biomasy (do 2020 r.) 



 
  

Jakie powierzchnie gruntów należałoby przeznaczyć pod wieloletnie plantacje 
roślin energetycznych? 



 
  

Ile może kosztować biomasa? 
 



Wnioski 

1. W UE cel 20% udziału OZE w zużyciu energii brutto prawdopodobnie nie 
zostanie zrealizowany, głównie ze względu na niewystarczającą podaż 
biopaliw płynnych. 

2. W Polsce opinie na temat zrealizowania celu 15% udziału OZE w zużyciu 
energii brutto są podzielone. 

3. Z analiz wykonywanych w UE można wnioskować, że rósł będzie nacisk na: 
zwiększenie produkcji bioetanolu ze zbóż, zmniejszenie produkcji biodiesla z 
rzepaku, zwiększenie wykorzystania biomasy stałej z wieloletnich plantacji 
oraz biomasy ubocznej rolnictwa w energetyce. 

4. W perspektywie po 2020 r. można się spodziewać zwiększonych nacisków na 
zmniejszenie emisji GHG z rolnictwa (non-ETS). 

5. W Polsce naciski te mogą być tym większe, że emisje non-ETS rosną szukać się 
będzie więc sposobów ich ograniczenia. 



Dziękuję za uwagę !!! 
 

faber@iung.pulawy.pl 


