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Plan prezentacji 

Powierzchnia gruntów ornych zbędnych do produkcji żywności w Polsce. 
 
Zapotrzebowanie energetyki na biomasę w Polsce. 
 
Powierzchnie użytków rolnych, które mogłyby byd przydatne do produkcji 
wieloletnich roślin energetycznych. 
 
Potencjał techniczny i ekonomiczny biomasy w Polsce. 
 
Skutki środowiskowe uprawy roślin energetycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podstawową misją rolnictwa jest produkcja żywności!!! 
 
Po zaspokojeniu potrzeb żywnościowych rolnictwo mogłoby przeznaczyd 
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 częśd tych gruntów nadawad się będzie na cele produkcji bioenergii. 
 
                                                                                      Źródło: Faber i in. IUNG-PIB, 2011 

Ile gruntów rolnictwo mogłoby przeznaczyd  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 zależed będzie dostępnośd gruntów na cele produkcji 
bioenergii? 

Źródło: Faber, IUNG-PIB, 2011 



Jakich ilości biomasy dedykowanej oczekuje elektroenergetyka? 

PGE

Energa

Enea

Tauron

ZE PAK

PGNiG

GDF Suez

EdF

Dalkia

Fortum

6 624 tys. ton s.m. 
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15 885 tys. ton s.m. 2015 

Źródło: Zapotrzebowanie, 2012 r. 



Jaki jest potencjał techniczny produkcji biomasy na plantacjach 
wieloletnich? 

Uprawy Gleby Powierzchnia Biomasa 

tys. ha mln t s.m. 

Miskant Kompleks  5 133 1,9 

Ślazowiec Kompleks  6 841 8,4 

Wierzba Kompleks  8 70 0,8 

Wierzba Kompleks  9 39 0,5 

Wierzba  Kompleks  2z 401 2,8 

Wierzba Kompleks  3z 110 0,7 

RAZEM 1595 15,1 

Źródło: Pudełko i in. IUNG-PIB, 2011 



Jak potencjał techniczny biomasy jest rozmieszczony? 

Źródło: Pudełko i in. IUNG-PIB, 2011 
 



Dlaczego powierzchnia  plantacji energetycznych nie rośnie w Polsce? 
 

2. Duże ryzyko związane z produkcją, co wymaga premii za ryzyko w produkcji 

zł/GJ (loco pole) 

Wierzba Wierzba ES Miskant Ślazowiec 

Cena 19-22 24-27 20-22 25-28 

premia 9 14 7 9 

Źródło: Krasuska, IUNG-PIB, 2011 



Ile ta biomasa będzie kosztowad? 

Źródło: Faber i in., 2012 

Górna granica 
akceptowalna 
przez 
elektroenergetykę 
25 zł/GJ            
(loco pole) 



Jaki jest potencjał ekonomiczny produkcji biomasy w Polsce? 

< 25 zł/GJ 

450 tys. ha 

Źródło: Faber i in., 2012 



Jak ten potencjał jest rozmieszczony? 

Faber i in., IUNG-PIB, 2012 



Ile ta biomasa będzie kosztowad? 

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 opłacad przy 
cenie > 8 €/GJ 



Ile oferowano za biomasę Agro? 

Źródło: Krasuska, IUNG-PIB, 2011 

Rodzaj biomasy zł/GJ loco zakład 

Zrębki leśne 16-22 

Pellety z drewna leśnego 28-30 

Pellety Agro 28-30 

Zrębki wierzby 20-26 

Max. cena akceptowalna 35-38 



Dlaczego powierzchnia plantacji energetycznych nie rośnie w Polsce? 

1. Niski zdyskontowany okres zwrotu inwestycji w plantacje 

Ziemia Lata 

Wierzba Wierzba ES Miskant Ślazowiec 

Ziemia 
własna 

7,9 7,8 4,5 4,9 

Zakup ziemi 13,9 13,5 9,5 12,0 

Dzierżawa 11,0 10,5 6,4 8,5 

Cena za biomasę 18 zł/GJ; plony: 9, 7, 13, 9 
Źródło: Matyka, IUNG-PIB, 2011 



Uwaga na kryteria zrównoważonej produkcji energii!!! 

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ciepłowniach i elektrowniach przy standardowych emisjach 
podanych przez KE (1 – zrębki z odpadów leśnych (UE); 2 – zrębki z odpadów leśnych (rejony tropikalne); 3 
– pellet z odpadów leśnych (UE, drewno jako paliwo technologiczne); 4 – pellet z odpadów leśnych (UE, gaz 
ziemny jako paliwo technologiczne); 5 – pellet z odpadów leśnych (rejony tropikalne, drewno jako paliwo 
technologiczne); 6 - pellet z odpadów leśnych (rejony tropikalne, gaz ziemny jako paliwo technologiczne); 7 
– węgiel drzewny (UE); 8 – węgiel drzewny (rejony tropikalne); 9 – słoma pszenna (UE); 10 – Brykiety 
Bagasse (drewno jako paliwo technologiczne); 11 – Brykiety Bagasse (gaz ziemny jako paliwo 
technologiczne); 12 – bale Bagasse; 13 – skorupy orzechów palmowych; 14 – miskant (UE); 15 – zrębki z 
plantacji energetycznych (UE); 16 – zrębki z plantacji energetycznych (rejony tropikalne); 17 – pellet z 
plantacji energetycznych (UE, drewno jako paliwo technologiczne); 18 - pellet z plantacji energetycznych 
(UE, gaz ziemny jako paliwo technologiczne); 19 - pellet z plantacji energetycznych (rejony tropikalne, 
drewno jako paliwo technologiczne); 20 - pellet z plantacji energetycznych (rejony tropikalne, gaz ziemny 

jako paliwo technologiczne)                                                         Źródło: COM (2010) 11 final SEC (2010) 65 

 



Jakie są koszty emisyjne i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w 
przypadku biomasy produkowanej w Polsce?                          
(współspalanie w elektrowni) 

Roślina Wilgotnośd 

% 

Emisja g CO2 eq MJ-1 Ogranicze

nie 

emisji 

% 

Uprawa  Rozdrob- 

nienie 

Pelleto- 

wanie 

Tran- 

sport 

Razem Węgiel 

Miskant 30 5,7 2,8 2,1 0,5 11,1 198/288 86/90 

Wierzba 55 8,7 4,3 3,3 0,5 16,8 198/288 79/85 

Ślazowiec 30 6,8 2,8 2,1 0,5 12,2 198/288 85/89 

Transport = 100 km 

Źródło: Faber i in., IUNG-PIB, 2011 



Jakie są wielkości emisji podawane przez KE? 

Źródło:  KE, COM(2010)11 

Biomasa stała  

Zrębki drewna g CO2 eq MJ-1 

 - odpady z leśnictwa, wykorz. w kraju 1 

- SRF, wykorz. w kraju 3 

- odpady z leśnictwa, import 21 

- SRC, import 24 

Pellet z drewna (lub brykiet) 

- odpady z leśn., wyk. w kraju, paliwo: drewno 2 

- odpady z leśn., wyk. w kraju, paliwo: gz 17 

- SRF, wyk. w kraju, paliwo: drewno 4 

- SRF, wyk. w kraju, paliwo: gz 19 

- odpady z leśn., import, paliwo: drewno 15 

- odpady z leśn., import, paliwo: gz 30 

- SRF, SRF, import, paliwo: gz 18 

 - brak specyfikacji 33 



Inne wpływy upraw energetycznych na środowisko 



Skąd Europa chce pozyskad biomasę? 



 
  

Jakie powierzchnie gruntów należałoby przeznaczyd pod wieloletnie plantacje 
roślin energetycznych? 

EEA, 2013 



Proponowane dobory upraw: scenariusz rynkowy 



Proponowane dobory upraw: scenariusz pro klimatyczny 
 



Proponowane dobory upraw: scenariusz ochrony zasobów 
 



Przeliczniki poprawiające wyobraźnię!!! 

1 PJ = 0.278 TWh = 0.024 Mtoe = 139.000 m³ drewna = 5.900 ha wierzby*  
1 TWh = 3.6 PJ = 0.086 Mtoe = 500.000 m³ drewna = 21.400 ha wierzby  
1 Mtoe = 41.868 PJ = 11.63 TWh = 5.8 Mm³ drewna = 248.500 ha wierzby 
1 Mm³ drewna = 0.172 Mtoe = 7.19 PJ = 2 TWh = 42.800 ha wierzby 
1 Mha wierzby = 4 Mtoe = 168.3 PJ = 46.8 TWh = 23 Mm3 drewna 

*wierzba = 9 t s.m./ha/r. 
 



Wnioski 

 
  
1. Przy cenach aktualnie oferowanych przez elektoenerge-

tykę produkcja biomasy  na plantacjach jest nieopłacalna. 
 
2. Możliwości rozwoju  produkcji biomasy na plantacjach 

trwałych są nikłe ze względu na niskie ceny biomasy i 
długi okres zwrotu inwestycji w plantacje. 



Dziękuję za uwagę 
 

faber@iung.pulawy.pl 


