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Bio-Energia Sp. z o.o. 
Firma doradcza wyspecjalizowana 
w usługach dla producentów 
biopaliw, energii elektrycznej i 
ciepła z biomasy. Członek 
Wspierający KIB. 
www.bio-energia.pl  

Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa - Paostwowy 
Instytut Badawczy 
Wiodący ośrodek naukowy 
wyspecjalizowany m.in. w 
badaniach metod zrównoważonej 
produkcji i rozwoju.  

Projekty 
- BioBoost: Nowe technologie produkcji biopaliw drogą pirolizy biomasy (www.bioboost.eu) 
- Catch-C: Dobre praktyki wzrostu produktywności w rolnictwie (www.catch-c.eu) 

http://www.bio-energia.pl
http://www.bio-energia.pl
http://www.bio-energia.pl
http://www.bioboost.eu
http://www.catch-c.eu
http://www.catch-c.eu
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  Agenda 

1. DZIŚ - ograniczenia emisji ≥ 35%  od 01.04.2013 r. 
• Rolnicy 
• Dostawcy surowca 
• Wytwórcy biokomponentu lub biopaliwa 
• Możliwe rozwiązania, proponowany harmonogram 

2. JUTRO - ograniczenia emisji ≥ 50%  od 01.01.2017 r. 
• Poprawa agrotechniki 
• Budowa CHP na biomasę 
• Możliwe rozwiązania 

3. Dyskusja i uzgodnienie dalszych kroków 
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Działania na dziś…….. 
 
osiągnięcie ograniczenia emisji 
≥ 35%  od 01.04.2013 r. 
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Artykuł 17 
Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i 
biopłynów.  
Niezależnie od tego, czy surowce były uprawiane na terenie Wspólnoty 
czy poza jej terytorium, energię z biopaliw i biopłynów uwzględnia się 
do celów, o których mowa w lit. a), b) i c), tylko wtedy, gdy spełniają one 
kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2–6 niniejszego 
artykułu:  
 
• kontrola zgodności z wymogami niniejszej dyrektywy w odniesieniu 

do celów krajowych; 
• kontrola spełnienia obowiązku stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych; 
• kwalifikowalnośd do wsparcia finansowego wykorzystania biopaliw i 

biopłynów. 
Dyrektywa 2009/28/WE 
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2.  

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw 
i biopłynów uwzględnionych dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), 

b) i c), wynosi co najmniej 35 %.  

 
Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r., ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych wynikających z wykorzystania biopaliw i biopłynów 
uwzględnionych do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wynosi 

co najmniej 50 %. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych wynosi co najmniej 60 % dla biopaliw i biopłynów 

wytworzonych w instalacjach, które rozpoczęły produkcję w dniu 1 
stycznia 2017 r. lub później. 
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W przypadku biopaliw i biopłynów 
wytworzonych w instalacjach 
działających dnia 23 stycznia 2008 r. 
akapit pierwszy stosuje się               
od dnia 1 kwietnia 2013 r. 
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Ograniczenie emisji GHG liczone są w cyklu 
życia biopaliw wg metodyki przedstawionej 
w aneksie V Dyrektywy 2009/28/WE. 

Oznacza to, że szacunek emisji mają obowiązek przedstawiad 
wszystkie podmioty uczestniczące cyklu produkcji biokomponentu lub 
biopaliwa. 
 
Szacunek idzie za produktem. 
 
Koocowy szacunek emisji i ograniczeo emisji przedstawia podmiot 
wprowadzający biopaliwo na rynek. 
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1. Rolnicy 
Wypełniają oświadczenie o spełnieniu wszystkich 
warunków zrównoważonej produkcji (kukurydza, 
pszenica ozima, rzepak ozimy). 
 

Jest to równoznaczne z przyjęciem emisji 
rolniczych:  
kukurydza – 20,  
pszenica    – 23,  
rzepak       – 29 g CO2 eq MJ-1. 
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  Ekspertyza sfinansowana przez MRiRW (przy wsparciu 
PSPO i KIB): 

Poziom emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O i CH4)               
dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta 
przeznaczonych do produkcji bioetanolu                                   
oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla. 
 

Zwolniła Polskę z obowiązku szacowania emisji 
rolniczych GHG w gospodarstwach, co daje 
przemysłowi biopaliw oszczędnośd 20 mln € rocznie. 
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…ale:  

Emisje rolnicze zatwierdzone przez Komisję Europejską          
dla Polski (wg ekspertyzy dla MRiRW; Faber i in. 2011) 

Roślina Emisje rolnicze (g CO2 eq MJ-1 ) 

min max Me 

Kukur. 18 20 19,2 

Pszen. 20 23 22,6 

Rzepak 21 28 24,5 
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Osiągnięcie  emisji rolniczych na podanym poziomie możliwe 
było dzięki zastosowaniu wskaźnika emisji dla polskich 
nawozów  

= 3414.2 g CO2 eq kg N-1,  
w miejsce przyjętego w UE 
 = 5880,6 g CO2 eq kg N-1; 
 
dało to zwiększenie ograniczenia emisji dla:  

bioetanolu  o  5%, 
Biodiesla     o  6 %. 
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…ale : 
3 % gospodarstw będzie kontrolowanych pod 
względem spełnienia kryteriów zrównoważonej 
produkcji. 
Możliwe rozwiązanie: 
• zobowiązad dostawców do pozyskania od rolników 

informacji o plonie i dawce N dla każdej partii surowca, 
• Bio-Energia dostarczy program do szacowania emisji 

rolniczej wg wielkości tych zmiennych, 
• nie kupowad surowca o emisji większej od standardowej, 
• losowo wybrad próbę 3% gospodarstw i przeprowadzid 

kontrolę na miejscu (wszystkie dane do szacowania emisji 
rolniczej). 
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2. Dostawcy surowca 
Unikad wożenia surowca wzdłuż i wszerz Polski: 
• 50   km dla ziarna pszenicy = 0,52 g CO2 eq MJ-1  

lub = 4,07 g CO2 eq kg-1  ziarna, 
• 500 km dla ziarna pszenicy = 5,21 g CO2 eq MJ-1   

lub = 40,7 g CO2 eq kg-1  ziarna. 
 
Ep z alokacją 19 g CO2 eq MJ-1   

Ograniczenie emisji: 50 km 47%, a 500 km 44 % (3%) 
 

Możliwe rozwiązanie: 
• Bio-Energia dostarczy dostawcom surowca prostą aplikację  

do liczenia emisji związanych z transportem. 
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3. Konwersja surowca do biokomponentu lub 
biopaliwa 

 

• Energia procesowa z węgla (paliwo niezdefiniowane) 
nie ma możliwości osiągnięcia ograniczenia ≥ 50%. 
• Paliwem technologicznym musi byd gaz ziemny i 

najlepiej użytkowany w CHP. 
• Jeśli energia elektryczna z sieci, to może obowiązywad 

emisyjnośd dla mix  polskiego: 

EU mix – 128,3 g CO2 eq MJ-1 ,  
PL mix  – 305,9 g CO2 eq MJ-1 . 
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Co to może oznaczad? 
Bioetanol: 
EU – mix                                        -   ograniczenie emisji 35% 
EU – mix + E N2O PL nawozy     -   ograniczenie emisji 40% 
PL  – mix + E N2O PL nawozy     -   ograniczenie emisji 28% 
Biodiesel: 
EU – mix                                        -   ograniczenie emisji 38% 
EU – mix + E N2O PL nawozy     -   ograniczenie emisji 44% 
PL  – mix + E N2O PL nawozy     -   ograniczenie emisji 39% 
 

Możliwe rozwiązanie: 
Prowadzone są uzgodnienia w tej sprawie z Dep. Energetyki 

Ministerstwa Gospodarki. 
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W procesach konwersji należy pamiętad o alokacji: 
- kontrakty na wykorzystanie paszowe wywaru i 

śruty poekstrakcyjnej 
bez alokacji nie jest możliwym osiągnięcie 

ograniczenia emisji ≥ 35 % !!!! 
 

Możliwe rozwiązanie: 
Jeśli zakłady nie mają kontraktacji na wywar i śrutę, 
to Bio-Energia znajdzie zainteresowane podmioty. 
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Wybór metodyki szacowania emisji i kalkulatora: 
 
 30.05.2013 r. Komisja Europejska zatwierdziła 
BioGrace jak kalkulator zalecany w certyfikacji 
nieobowiązkowej, 
 ISCC wybrało ten kalkulator jako obowiązujący w 
certfikacji. 
 
Możliwe rozwiązanie: 
Prowadzone są uzgodnienia w tej sprawie z Dep. 

Energetyki Ministerstwa Gospodarki. 
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Harmonogram związany z obowiązkiem szacowania 
emisji: 
 
 niezwłoczne przystosowanie kalkulatora BioGrace 

do potrzeb każdego zakładu (lipiec - sierpieo), 
 niezwłoczne szacunki emisji i ograniczeo emisji w 

cyklu życia (wrzesieo…), 
 Wykonawca – Bio-Energia. 
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Możliwości wypełnienia stawianych wymogów 
(ograniczenia emisji ≥ 35 %) 

Woj. Ograniczenie emisji w cyklu życia 

Pszenica     

mix EU 

Pszenica     

mix PL 

Kukurydza 

Mix EU 

Kukurydza 

Mix PL 

Rzepak 

Mix EU 

Rzepak 

Mix PL 

% 

DŚ 48 36 50 38 37 32 

KP 48 36 49 37 36 31 

LB 49 37 49 37 36 31 

LS 49 37 51 39 40 35 

ŁD 46 34 51 39 37 32 

MP 43 31 51 39 35 30 

MZ 43 31 50 38 37 32 

OP 42 30 48 36 35 30 

PK 49 37 51 39 42 37 

PL 44 32 49 37 32 27 

PM 43 31 42 30 34 29 

ŚL 43 31 48 36 35 30 

ŚK 46 34 48 36 36 31 

WM 43 31 36 24 37 32 

WP 45 33 51 39 41 36 

ZP 45 33 43 31 38 33 
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Możliwe rozwiązanie: 
Prowadzone są uzgodnienia w tej sprawie z 
Dep. Energetyki Ministerstwa Gospodarki. 
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Skoordynowane szacunki emisji GHG dla wszystkich 
uczestników cyklu życia 
 
Możliwe rozwiązanie: 
Bio-Energia oferuje usługowe wykonywanie 

szacunków, gwarantując uzyskanie ograniczenia 
emisji ≥ 35%, jeśli MG zatwierdzi metodyki 
szacunków ostatnio opracowane przez IUNG-PIB    
i Bio-Energię. 
Przystąpienie do szacunków po podpisaniu umów 

z zainteresowanymi podmiotami. 
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Działania na jutro …. 
 
osiągnięcie ograniczenia emisji 
≥ 50%  od 01.01.2017 r. 
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IUNG-PIB i Bio-Energia opracowały nową metodykę 
szacowania emisji i ograniczeo emisji uwzględniającą 
poprawę agrotechniki zmierzającą do zwiększenia 
sekwestracji węgla organicznego w glebach - w projekcie: 
 
„Sekwestracja węgla organicznego w glebach Polski jako 
sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w 
cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA)” 
 

Projekt został sfinansowany przez:                          
Narodowe Centrum Nauki;  
symbol: N N313 759240;  
umowa 7592/B/P01/2011/40; 
Realizacja 2011-2013 (budżet 426 200 PLN). 

2013-07.04 

25 



Opracowana metodyka jest zgodna z wymaganiami 
Dyrektywy 2009/28/WE i gwarantuje osiągnięcie  
ograniczeo emisji ≥ 50% od 01.01.2017 r., jeśli 
wdrożona zostanie poprawa agrotechniki. 
 
Szacunkowe koszty poprawy agrotechniki wyniosą 
300zł na tonę ziarna pszenicy i kukurydzy oraz 600 zł 
na tonę nasion rzepaku. 
 

Koszty te obciążą przemysł biopaliwowy. 
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Metodyka nowo  opracowana przez IUNG-PIB  i Bio-Energię     
gwarantuje: 

 
  

Osiągnięcie przyrostu ograniczeo emisji GHG w % 

Uprawa 

DNDC - IPCC Pełna* Uproszczona** Uproszczona_N2O** Siew bezpośredni** 

Kukurydza 4 21 27 
123 

Pszenica 7 26 36 
140 

Rzepak 0 30 46 
180 

8-zbiór słomy; **-pozostawienie na polu słomy 
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Innowacyjnośd metody opracowanej przez 
IUNG-PIB  i Bio-Energię: 
 
  Rośl. Wzrost ograniczenia emisji 

% 

Cseq N2O R-m Eproc 

Kuk 21 6 27 22 

Psze 26 10 36 29 

Rzep 30 16 46 22 
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Woj. Ograniczenie emisji w cyklu życia 

Pszenica     

mix EU 

Pszenica     

mix PL 

Kukurydza 

Mix EU 

Kukurydza 

Mix EU 

Rzepak 

Mix EU 

Rzepak 

Mix PL 

% 

DŚ 74 62 71 59 67 62 

KP 74 62 70 58 66 61 

LB 75 63 70 58 66 61 

LS 75 63 72 60 70 65 

ŁD 72 60 72 60 67 62 

MP 69 57 72 60 65 60 

MZ 69 57 71 59 67 62 

OP 68 56 69 57 65 60 

PK 75 63 72 60 72 67 

PL 70 58 70 58 62 57 

PM 69 57 63 51 64 59 

ŚL 69 57 69 57 65 60 

ŚK 72 60 69 57 66 61 

WM 69 57 57 45 67 62 

WP 71 59 72 60 71 66 

ZP 71 59 64 52 68 63 

Możliwości wypełnienia stawianych wymogów 
(ograniczenia emisji ≥ 50 %) – uprawa ograniczona 
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Możliwe rozwiązanie: 
Bio-Energia i IUNG-PIB oferują usługowe wykonanie 

analiz wykonalności poprawy agrotechniki i jej 
wdrożenie. 
Bio-Energia oferuje długookresowe kontrakty na 

dostawy surowca z gospodarstw już stosujących 
poprawioną agrotechnikę (wg. GUS 9% gospodarstw 
stosujących uprawę uproszczoną i 3% gospodarstw 
stosujących siew bezpośredni). 
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Poprawa agrotechniki będzie skuteczna przez: 

 uprawa uproszczona - ok. 20 lat, 
 siew bezpośredni       - ok. 50 lat. 
 
Możliwe rozwiązanie: 
 Bio-Energia, IUNG-PIB i IEn oferują usługowe 

wykonanie analiz wykonalności budowy CHP  na 
biomasę. 
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Wdrożenie praktycznych działao propagujących 
doskonalenie agrotechniki i uprawy biomasy 

Możliwe rozwiązanie: 
Bio-Energia i IUNG-PIB oferują szkolenia 
dla rolników, działania PR, demonstracyjne 
wdrożenia. 
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Bio-Energia, IUNG-PIB oraz IEn są gotowe przedstawid 
szczegółowe oferty na każdą z wymienionych usług 
uwzględniające specyfikę i potrzeby Zleceniodawcy. 
 
Wymienione podmioty są gotowe podpisad stosowne 
umowy i niezwłocznie przystąpid do ich realizacji . 
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Zapraszamy do współpracy!   
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prof. dr hab. inż. Antoni Faber  
IUNG-PIB 
e-mail: faber@iung.pulawy.pl  
telefon: 516 203 538  
 
Bio-Energia Sp. z o.o. 
e-mail: biuro@bio-energia.pl 
telefon: 22 853 37 76 
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