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Rozwój rynku energii odnawialnej w Polsce wytwarzanej na
bazie produktów rolniczych2
Renewable energy from processing agricultural products; its
market development in Poland
Synopsis. Celem artykuáu jest przedstawienie i analiza najwaĪniejszych przedsiĊwziĊü w sferze
tworzenia rynku energii odnawialnej wytwarzanej w Polsce na bazie wykorzystania produktów
rolniczych. Popyt na taką energiĊ powstaje wskutek regulacji prawnych, które zobowiązują podmioty
sektora energetycznego do posiadania energii odnawialnej i biopaliw w strukturze dostaw. Rozwój
podaĪy osiąga siĊ dziĊki mechanizmom wsparcia adresowanym do podmiotów z sektora energii i
sektora rolnictwa. GotowoĞü przedsiĊbiorstw i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania
inwestycji jest jeszcze stosunkowo maáa. Na cele wytwarzania energii z produktów rolnictwa trzeba
bĊdzie w Polsce przeznaczyü do roku 2020 okoáo 4 mln ha ziem uprawnych.
Sáowa kluczowe: energetyka odnawialna, biopaliwa, instrumenty wsparcia, inwestycje, zmiana
struktury produkcji rolnej.
Abstract. The aim of the paper is to present and analyse the most important undertakings in the
sphere of market creation for the renewable energy produced in Poland from agricultural products.
The demand for such energy is created as a result of legal regulations, which obligate the energy
sector entities to evidence an adequate share of renewable energy and biofuels in their deliveries. This
supply development is achieved due to support systems addressed to energy and agricultural sectors
entities. The readiness of enterprises and local territorial authorities to undertake the adequate
investment is yet comparatively small. In order to meet the needs for agricultural sources of energy
production in Poland, about 4 million hectare of farm lands should be put into their cultivation till
2020.
Key words: renewable energy, biofuels, support instruments, investments, change in agricultural
production structure.

Wprowadzenie
Rozwój odnawialnych Ĩródeá energii odgrywa coraz wiĊkszą rolĊ w polityce
energetycznej Unii Europejskiej. Dziaáania mające na celu zwiĊkszenie produkcji energii na
bazie produktów rolniczych podejmowane w Polsce mają odgrywaü szczególną rolĊ w
speánianiu wymagaĔ przyjĊtych przez UniĊ Europejską w sprawie rozwoju energii
odnawialnej. Celem artykuáu jest przedstawienie i analiza najwaĪniejszych przedsiĊwziĊü w
sferze tworzenia rynku energii odnawialnej wytwarzanej w Polsce na bazie wykorzystania
produktów rolniczych.
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Czynniki rozwoju popytu na energiĊ odnawialną wytwarzaną na bazie
produktów rolniczych
W czerwcu 2006 r. Rada Europejska przyjĊáa Odnowioną StrategiĊ UE Dotyczącą
ZrównowaĪonego Rozwoju, skierowaną do rozszerzonej Wspólnoty i uwzglĊdniającą
szerszy, globalny wymiar podejmowanych wyzwaĔ [Odnowiona… 2006]. W tej strategii
zwrócono szczególną uwagĊ na zwiĊkszenie udziaáu odnawialnych Ĩródeá energii (OZE).
PaĔstwa czáonkowskie powinny propagowaü biomasĊ, by dziĊki temu zdywersyfikowaü
zasoby paliwowe UE, ograniczyü emisjĊ gazów cieplarnianych oraz stworzyü nowe
moĪliwoĞci zarobkowania i zatrudniania na obszarach wiejskich. Osiągnąü to siĊ zamierza
przez dalszą realizacjĊ propozycji zawartych w planie dziaáania w sprawie biomasy we
wszystkich trzech dziedzinach, których plan ten dotyczy: energii grzewczej i cháodniczej,
energii elektrycznej i transportu. Dziaáania te powinny wpisywaü siĊ w ramy wykraczającej
poza rok 2010 dáugoterminowej strategii w zakresie bioenergii.
W marcu 2007 r. Rada Europejska zobowiązaáa WspólnotĊ do zwiĊkszenia udziaáu
energii pochodzącej ze Ĩródeá odnawialnych do 20% w caákowitym zuĪyciu energii do
2020 r., w tym celu dotyczącego 10% udziaáu biopaliw. Komisja Europejska ogáosiáa 23
stycznia 2008 r. projekty dokumentów dotyczące ograniczeĔ emisji CO2 i wykorzystania
odnawialnych Ĩródeá energii [Proposal… 2008]. Zestaw ten okreĞla siĊ mianem „pakietu
klimatyczno-energetycznego”. W kwietniu 2009 r. zostaáy opublikowane odpowiednie
regulacje prawne.
Z dniem 25 czerwca 2009 roku weszáa w Īycie nowa Dyrektywa UE w sprawie
promowania stosowania energii ze Ĩródeá odnawialnych 2009/28/WE, zmieniająca i w
nastĊpstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE [Dyrektywa… 2009].
Podstawowym jej zaáoĪeniem jest osiągniĊcie 20% udziaáu energii ze Ĩródeá odnawialnych
w koĔcowym zuĪyciu energii brutto w UE w 2020 roku. Dyrektywa stwarza nowe warunki
dla rozwoju produkcji energii w Ĩródáach odnawialnych. Ustanawia wspólne ramy dla
promowania energii ze Ĩródeá odnawialnych.
Dyrektywa ustanawia obowiązkowe krajowe cele ogólne, tak aby moĪliwe byáo
osiągnąü 20% udziaá energii ze Ĩródeá odnawialnych w koĔcowym zuĪyciu energii brutto
we Wspólnocie w 2020 r. Celem dla Polski jest osiągniĊcie w 2020 roku 15% udziaáu
energii z OZE w koĔcowym zuĪyciu energii brutto. Docelowy minimalny udziaá biopaliw
w transporcie na terenie UE ma wynieĞü 10% do 2020 r. Cel ten jest taki sam dla
wszystkich paĔstw czáonkowskich. Decyzja o przyjĊciu celu na poziomie 10 % w zakresie
biopaliw obwarowana jest zastrzeĪeniem speániania kryteriów trwaáoĞci i komercyjnej
dostĊpnoĞci biopaliw drugiej generacji oraz wprowadzenia odpowiednich zmian w
dyrektywie w sprawie jakoĞci paliwa, umoĪliwiających odpowiedni poziom mieszania.
Biopaliwa, aby mogáy byü w ogóle wliczone do 10% celu ogólnego muszą zapewniaü
ograniczenie emisji o co najmniej 35% w porównaniu z paliwami kopalnymi. Od 2017 roku
ograniczenie emisji istniejących instalacji musi osiągnąü poziom 50%, a nowych 60%.
Gáówne cele polskiej polityki energetycznej w tym obszarze są juĪ zgodne z celami
wyraĪonymi w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE [Polityka… 2009]. W
przedstawionych zamierzeniach zwraca uwagĊ szczególna rola produkcji biomasy
przeznaczanej na cele energetyczne. Sprzyja to poĞrednio odchodzeniu od dopáat ze
Wspólnej Polityki Rolnej UE, zwiĊkszających produkcjĊ ĪywnoĞci. NaleĪy takĪe
podkreĞliü, Īe wdraĪanie technologii OZE przyczyni siĊ do redukcji emisji gazów
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cieplarnianych, co takĪe jest obecnie jednym z priorytetów Wspólnoty. Wysiáki na rzecz
zwiĊkszania udziaáu energii odnawialnej przynosiáyby wiĊc poĞrednio korzyĞci w postaci
moĪliwoĞci sprzedaĪy „zaoszczĊdzonych” certyfikatów emisji dwutlenku wĊgla.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo energetyczne odnawialne Ĩródáo energii
jest to Ĩródáo wykorzystujące w procesie wytwarzania energii biomasĊ, biogaz
wysypiskowy, a takĪe biogaz powstaáy w procesach odprowadzania lub oczyszczania
Ğcieków albo rozkáadu skáadowanych szczątek roĞlinnych i zwierzĊcych [Ustawa… 1997].
Z kolei, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w
sprawie szczegóáowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia
Ğwiadectw pochodzenia, uiszczenia opáaty zastĊpczej, zakupu energii elektrycznej i ciepáa
wytworzonych w odnawialnych Ĩródáach energii oraz obowiązku potwierdzania danych
dotyczących iloĞci energii wytworzonych w odnawialnym Ĩródle energii, do energii
wytwarzanej w odnawialnych Ĩródáach energii zalicza siĊ, niezaleĪnie od mocy tego Ĩródáa,
energiĊ elektryczną lub ciepáo pochodzące w szczególnoĞci ze Ĩródeá wytwarzających
energiĊ z biomasy oraz biogazu [Rozporządzenie… 2008].
Na przedsiĊbiorstwo energetyczne zajmujące siĊ wytwarzaniem energii elektrycznej
lub jej obrotem i sprzedające tĊ energiĊ odbiorcom koĔcowym przyáączonym do sieci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naáoĪony jest obowiązek uzyskania i przedstawienia
prezesowi URE do umorzenia Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych albo
uiszczenia opáaty zastĊpczej. Obowiązek ten uznaje siĊ za speániony, jeĪeli za dany rok
udziaá iloĞciowy sumy energii elektrycznej wytworzonej ze Ĩródeá odnawialnych i energii
odpowiadającej uiszczonej przez przedsiĊbiorstwo energetyczne opáaty zastĊpczej w
caákowitej rocznej sprzedaĪy energii elektrycznej przez to przedsiĊbiorstwo odbiorcom
koĔcowym wyniesie nie mniej niĪ 10,4% w latach 2010-2013, 11,4% w 2014 r., 11,9% w
2015 r., 12,4% w 2016 r., 12,9% w 2017 r.
Podstawowymi aktami prawnymi okreĞlającymi organizacyjne, prawne oraz
ekonomiczne warunki produkcji biokomponentów i biopaliw ciekáych w Polsce są Ustawa
z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekáych [Ustawa… 2006A] oraz
Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoĞci paliw
[Ustawa… 2006B]. Przepisy obydwu ustaw mają na celu tworzenie korzystnych warunków
dla dynamicznego rozwoju tego rynku.
W ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekáych zostaá zdefiniowany Narodowy
Cel WskaĨnikowy (NCW) jako minimalny udziaá biokomponentów i innych paliw
odnawialnych w ogólnej iloĞci paliw ciekáych i biopaliw ciekáych zuĪywanych w ciągu
roku kalendarzowego w transporcie, liczony wedáug wartoĞci opaáowej. WysokoĞü NCW
na lata 2008-2013, przy uwzglĊdnieniu surowcowych i wytwórczych, moĪliwoĞci branĪy
paliwowej oraz przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie, okreĞla Rozporządzenie Rady
Ministrów z 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów WskaĨnikowych na lata
2008-2013 [Rozporządzenie… 2007]. Zapisano w nim, Īe wysokoĞü NCW w latach 20082013 wynosi: 3,45% w 2008 r., 4,60% w 2009 r., 5,75% w 2010 r., 6,20% w 2011 r., 6,65%
w 2012 oraz 7,10% w 2013 r. PostĊpujący wzrost udziaáu biokomponentów w rynku paliw
transportowych odzwierciedla ĞcieĪkĊ dochodzenia do wyznaczonej w dyrektywie
2003/30/WE wielkoĞci 5,75% w 2010 r., a w dalszej perspektywie do 10% w 2020 r.
Zakres wytwarzania i stosowania biopaliw i biopáynów obejmuje sektory rolnictwa,
przemysáu rolno-spoĪywczego i sektor paliwowy. Celem sektora rolnictwa jest zapewnienie
wzrostu wytwarzania surowców energetycznych w iloĞciach maksymalnie pokrywających
zapotrzebowanie przemysáu biopaliwowego i paliwowego. JednoczeĞnie celem tego sektora
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jest speánienie kryterium zrównowaĪonego rozwoju w odniesieniu do caáej puli surowców
dostarczanych jako surowiec do wytwarzania biokomponentów i biopaliw [Krajowy…
2010, s. 21].
Polska podjĊáa szereg dziaáaĔ legislacyjnych w celu stworzenia moĪliwoĞci rozwoju
rynku biokomponentów i biopaliw ciekáych. W ich wyniku w Polsce stopniowo poszerzają
siĊ moĪliwoĞci w zakresie wprowadzania na rynek biokomponentów. JuĪ w 2005 r. nie
byáo Īadnych przeszkód w stosowaniu do 5 % dodatku estrów metylowych kwasów
táuszczowych do olejów napĊdowych, a bioetanol jako dodatek do benzyn silnikowych
stosuje siĊ od 1994 r.

Czynniki wspierania podaĪy energii odnawialnej wytwarzanej na bazie
produktów rolniczych
W polskich przepisach przygotowano wiele rozwiązaĔ mających usprawniü procesy
rozwoju wykorzystania odnawialnych Ĩródeá energii, w tym biogazowni rolniczych.
Instrumenty wspierania podaĪy w zakresie energii odnawialnej obejmują [Polityka… 2009,
ss. 19-20]:
x mechanizmy wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze Ĩródeá
odnawialnych, np. przez system Ğwiadectw pochodzenia,
x utrzymanie obowiązku stopniowego zwiĊkszania udziaáu biokomponentów w
paliwach transportowych, tak aby osiągnąü zamierzone cele,
x wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zachĊcających do szerszego
wytwarzania ciepáa i cháodu z odnawialnych Ĩródeá energii,
x wdroĪenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy zaáoĪeniu powstania
do roku 2020 Ğrednio jednej biogazowni w kaĪdej gminie,
x stworzenie warunków uáatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych
dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu,
x utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE,
x bezpoĞrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci
elektroenergetycznych, umoĪliwiających ich przyáączenie z wykorzystaniem
funduszy europejskich oraz Ğrodków funduszy ochrony Ğrodowiska, w tym
Ğrodków pochodzących z opáaty zastĊpczej i z kar,
x stymulowanie rozwoju potencjaáu polskiego przemysáu, produkującego urządzenia
dla energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy europejskich,
x wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii
odnawialnej z odpadów zawierających materiaáy ulegające biodegradacji (np.
odpadów komunalnych zawierających frakcje ulegające biodegradacji).
NajwaĪniejsze
regulacje
w
zakresie
wykorzystania
biopaliw
zostaáy
przetransponowane do polskiego systemu prawnego i ujĊte w programie promocji biopaliw
i innych paliw odnawialnych [Wieloletni… 2007]. W programie przygotowano koncepcje
mechanizmów wsparcia, obejmujące m.in. stabilny system ulg i zwolnieĔ akcyzowych oraz
inne formy pomocy publicznej i promocji uĪycia biopaliw. NajwaĪniejsze rozdaje dziaáaĔ
obejmują [Graczyk 2009]:
x dziaáania w zakresie podatku akcyzowego od biokomponentów i biopaliw
ciekáych,
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x
x
x

rozwiązania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
rozwiązania w zakresie opáaty paliwowej,
wsparcie dla upraw roĞlin energetycznych stanowiących surowiec do produkcji
biokomponentów,
x wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów i
biopaliw ciekáych z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych Ğrodków
publicznych.
WaĪna modyfikacja dla rozwoju biogazowi zostaáa zawarta w ustawie z dnia 8 stycznia
2010 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
[Ustawa… 2010]. Ustawa przewiduje m.in. okreĞlenie podstaw prawnych oraz warunków
przyáączenia do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego
przez przedsiĊbiorstwa energetyczne zajmujące siĊ przesyáem lub dystrybucją paliw
gazowych. W ustawie zawarto instrument wsparcia w postaci skorelowania systemu
promocji biogazu rolniczego z funkcjonującym systemem Ğwiadectw pochodzenia energii
elektrycznej wytworzonej w OZE, który z pewnoĞcią stanie siĊ istotnym bodĨcem dla
potencjalnych inwestorów do realizacji przedsiĊwziĊü w zakresie budowy biogazowni.
W lipcu 2010 roku zostaá przyjĊty dokument wyznaczający kierunki rozwoju
biogazowi rolniczych [Kierunki… 2010]. Celem jest stworzenie optymalnych warunków
do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy oraz przeprowadzenie stosownych
dziaáaĔ edukacyjno-promocyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowi rolniczych.

Program inwestycyjny a gotowoĞü jego realizacji
W Europie biogazownie rolnicze są dynamicznie rozwijającym siĊ podsektorem
odnawialnych Ĩródeá energii. NajwiĊcej jest ich w Niemczech, bo okoáo 5 tys. biogazowni.
Niemcy i Wielka Brytania wytwarzają niemal 70% caákowitej produkcji biogazu w UE
(liczonej wedáug jego wartoĞci energetycznej). W biogazowniach krajów Unii Europejskiej
wytwarza siĊ 1,7 PJ energii rocznie.
Produkcja biogazu rolniczego w Polsce ma obecnie niewielkie znaczenie. Wytwarza
siĊ ponad 11 mln m3 biogazu, gáównie z odpadów zwierzĊcych i rolniczych. Gotowych
obiektów w Polsce pod koniec 2009 roku byáo kilka, ale liczbĊ projektów inwestycyjnych
biogazowi rolniczych oceniano na okolo 300 [Curkowski A. i in. 2009, s. 27]. Wsparcie
publiczne na te inwestycje, na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, moĪe pochodziü z
wielu Ĩródeá. W celu peánego rozwoju procesów dotyczących wykorzystania odnawialnych
Ĩródeá energii, w tym biogazowni, niezbĊdne jest przygotowanie nowych lub zmiana
istniejących rozwiązaĔ prawnych. Ministerstwo Gospodarki zaproponowaáo, by
powstawanie biogazowni mogáo byü wspierane w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i ĝrodowisko, z priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna
Ğrodowisku i efektywnoĞü energetyczna, w nastĊpujących dziaáaniach: Wysokosprawne
wytwarzanie energii oraz Wytwarzanie energii ze Ĩródeá odnawialnych. MoĪliwe jest
równieĪ wykorzystanie priorytetu X tego Programu pt. BezpieczeĔstwo energetyczne, w
tym dywersyfikacja Ĩródeá energii. Powstawanie biogazowni moĪe w przyszáoĞci korzystaü
z programów przewidzianych w Narodowym Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki
Wodnej (poĪyczki, dofinansowanie czĊĞci przedsiĊwziĊcia). W ramach NFOĝiGW, w
którym dziaáa System Zielonych Inwestycji, realizowany jest program priorytetowy
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biogazownie rolnicze. Ponadto istotne wsparcie dla tego typu przedsiĊwziĊü oferuje
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze wzglĊdu na rosnące zainteresowanie dla tego
typu przedsiĊwziĊü oraz na wymogi ochrony Ğrodowiska inicjatywĊ w tym obszarze podjąá
Bank Ochrony ĝrodowiska SA, który dla klientów przygotowaá ofertĊ kredytową. Dla
rolników i producentów rolnych, samorządów lokalnych i przedsiĊbiorców powinna zostaü
przygotowana szeroko zakrojona akcja informacyjno-edukacyjna, upowszechniająca
wiedzĊ na temat produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych oraz wykorzystania lokalnie
dostĊpnych jej Ĩródeá.
Problem szybkiego rozwoju systemu biogazowi wynika nie tylko z potrzeby
zapewnienia wsparcia finansowego, ale takĪe z braku odpowiedniej gotowoĞci podmiotów,
które mogáyby rozwijaü projekty inwestycyjne. W badaniach prowadzonych w roku 2009
stwierdzono, Īe nieco wiĊcej niĪ poáowa firm, które wziĊáy udziaá w badaniu, zamierza, w
perspektywie najbliĪszych trzech lat (2010-2012), zainwestowaü w zakáady wytwarzające
biogaz i/lub elektrociepáownie bądĨ elektrownie wykorzystujące biomasĊ [Inwestycje…
2009, s. 11]. W ramach planowanych inwestycji firmy najczĊĞciej zamierzają podejmowaü
dziaáania związane z przygotowaniem wáasnego projektu i budową zakáadu
wytwarzającego biogaz lub biomasĊ. PrzedsiĊbiorstwa te deklarowaáy przewaĪnie
wykorzystywane odpadów organicznych z gospodarstw rolnych, produktów roĞlinnych
oraz odpadów organicznych z przemysáu.
Drugi problem wiąĪe siĊ z gotowoĞcią jednostek samorządu terytorialnego do
rozpoczynania projektów inwestycyjnych. W wiĊkszoĞci gmin w Polsce (82%) nie zostaáa
jeszcze podjĊta decyzji dotyczących rozpoczĊcia inwestycji w energiĊ ze Ĩródeá
odnawialnych, planowanych w latach 2010-2012. Gminy planujące w ciągu najbliĪszych
trzech lat realizacjĊ inwestycji w zakáady wytwarzające biogaz lub elektrociepáownie bądĨ
elektrownie wykorzystujące biomasĊ stanowią 12% wszystkich gmin. Gminy, które podjĊáy
decyzjĊ o nierealizowaniu w/w inwestycji stanowią 6% spoĞród ogóáu wszystkich gmin.
Plany dotyczące inwestowania w energiĊ ze Ĩródeá odnawialnych dwukrotnie czĊĞciej
zostaáy juĪ podjĊte w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich (18%) niĪ w gminach
wiejskich (9%) [Inwestycje… 2009, s. 4].
Plany inwestycyjne czĊĞciej niĪ przeciĊtnie powstaáy w gminach zlokalizowanych w
trzech makroregionach: póánocnowschodnim (19% gmin), pomorskim oraz wschodnim (po
17% gmin). Gminy posiadające plany inwestycyjne w zdecydowanej wiĊkszoĞci zamierzają
inwestowaü w jeden rodzaj zakáadów. 7% spoĞród wszystkich gmin zamierza inwestowaü
w elektrociepáownie lub elektrownie wykorzystujące biomasĊ a 6% w zakáady
wytwarzające biogaz. Gminy nieco czĊĞciej zamierzają inwestowaü w przyáączenie zakáadu
wykorzystującego biomasĊ lub biogaz do sieci niĪ w przygotowanie wáasnego projektu i
budowĊ zakáadu lub elektrociepáowni. Problemy związane z inwestowaniem w zakáady
wytwarzające biogaz oraz elektrociepáownie/elektrownie wykorzystujące biomasĊ
uznawane za trudne [Inwestycje… 2009, s. 10].

Ocena potencjaáu produkcyjnego energii odnawialnej wytwarzanej na
bazie produktów rolniczych w Polsce
Oceny potencjaáu powstawaáy przy róĪnych zaáoĪeniach. Podstawową zasadą jest, aby
na cele energetyczne przeznaczane byáy w pierwszej kolejnoĞci produkty uboczne i
pozostaáoĞci z rolnictwa i przemysáu rolno-spoĪywczego oraz nadwyĪki produktów

68

rolnych, które nie bĊdą potrzebne na rynku ĪywnoĞci. Zaspokojenie potrzeb
ĪywnoĞciowych jest podstawowym zadaniem sektora rolnego [Krajowy… 2010, s. 118].
Dla osiągniĊcia celów Dyrektywy 2009/28 UE konieczne bĊdzie zakáadanie wieloletnich
plantacji roĞlin energetycznych.
W pochodzących z 2007 roku szacunkach potencjalnego wzrostu do 2020 r.
powierzchni dostĊpnej do produkcji biomasy i udziaáu w tej powierzchni ekstensywnie
wykorzystywanych uĪytków zielonych przyjmowano, Īe pozyskanie biomasy moĪe
dotyczyü tylko biomasy pochodzącej z wykaszania tych uĪytków. UwzglĊdniono wymogi
Ğrodowiskowe i zrównowaĪonego rolnictwa. ZaáoĪono dostosowanie powierzchni pod
uprawy roĞlin przeznaczonych do produkcji biopaliw (rzepak oraz pszenĪyto i pochodne)
do takiego areaáu, który pozwoli jedynie na osiągniĊcie 10% udziaáu biopaliw w zuĪyciu
oleju napĊdowego i benzyny w 2020 r. dla Polski. Na tej podstawie obszar przeznaczony
pod plantacje energetyczne okreĞlono na 3 300 000 ha [MoĪliwoĞci… 2007, s. 24].
Program Innowacyjna Energetyka Rolnictwo Energetyczne (IERE) zakáada
zapewnienie w 2020 roku produkcji energii odnawialnej w iloĞci wynoszącej 15% caáego
polskiego rynku energii koĔcowej (obejmującego energiĊ elektryczną, ciepáo i paliwa
transportowe), a ponadto wytworzenie istotnej nadwyĪki eksportowej na unijny rynek
Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeá odnawialnych, wynoszącej prawie 50% tej iloĞci,
która bĊdzie potrzebna na pokrycie zapotrzebowania krajowego [Program… 2008, s. 4-5].
Program IERE przewiduje wykorzystanie przez PolskĊ w 2020 roku pod uprawy
energetyczne okoáo 2 mln hektarów ekwiwalentnych (1,4 mln na wáasne potrzeby i 0,6 mln
z przeznaczeniem na eksport zielonych certyfikatów do UE). Oznacza to okoáo 4 mln
rzeczywistych hektarów peánowartoĞciowych gruntów ornych, gruntów odáogowanych
(obecnie) oraz ugorów i nieuĪytków. Da to uzysk energii pierwotnej w iloĞci okoáo 160
TWh, a na rynku energii koĔcowej okoáo 130 TWh.
Ocena zapotrzebowania na grunty, przedstawiona przez Popczyka [2009], za punkt
wyjĞcia przyjmuje cele wynikające z przyszáego zuĪycia energii, z podziaáem na
poszczególne kierunki energetycznego wykorzystania upraw. Zakáada graniczną strukturĊ
wykorzystania caáego areaáu ziem uprawnych (okoáo 16 mln ha), którym dysponuje Polska,
w nastĊpującej sposób: 75% dla potrzeb rolnictwa ĪywnoĞciowego (12 mln ha) oraz 25%
dla potrzeb rolnictwa energetycznego (4 mln ha). Ponadto autor przyjąá produkcjĊ biomasy
w postaci kukurydzy. ZaáoĪyá, Īe obecna wydajnoĞü upraw, równa 50 ton/ha, na skutek
postĊpu biotechnologicznego w 2020 r. wzroĞnie do okoáo 80 ton/ha.
Zasoby ziemi potrzebne do celów energetycznych w okreĞliá Popczyk na tej podstawie
w nastĊpujący sposób:
x do pokrycia wymaganego udziaáu energii odnawialnej w rynku paliw
transportowych konieczna jest powierzchnia gruntów okoáo 0,5 mln ha,
x do pokrycia wymaganego udziaáu energii odnawialnej w rynku energii
elektrycznej i w rynku ciepáa, produkowanych w skojarzeniu, konieczna jest
powierzchnia gruntów okoáo 1,3 mln ha,
x do pokrycia wymaganego udziaáu energii odnawialnej w rynku ciepáa
produkowanego w kotáowniach, poza Ĩródáami kogeneracyjnymi, konieczna jest
powierzchnia gruntów okoáo 0,7 mln ha.
àączna powierzchnia gruntów, konieczna dla wypeánienia przez PolskĊ celów
obligatoryjnych, jest istotnie mniejsza (okoáo 2,5 mln ha) od zaáoĪonej granicznej
powierzchni gruntów moĪliwych do wykorzystania przez rolnictwo energetyczne (okoáo 4
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mln ha). Produkcja energii z produktów otrzymanych z tych upraw szacowana jest na okoáo
170 TWh.
W najnowszym opracowaniu [Krajowy… 2010] stwierdza siĊ, Īe Polska ze wzglĊdu
na warunki glebowe oraz klimatyczne (zwáaszcza stosunkowo maáe opady i ograniczone
zasoby wód gruntowych) nie moĪe byü zaliczona do krajów o warunkach bardzo
sprzyjających produkcji roĞlin na cele energetyczne. W istocie wiĊc szacunki odnoszą siĊ
do oceny wykorzystania gruntów na potrzeby produkcji biopaliw oraz gruntów związanych
z wykorzystaniem surowców odpadowych.
Dostawy biomasy pochodzącej z rolnictwa, niezbĊdne dla wytwarzania biopaliw,
implikują potrzeby obszarowe w roku 2020 w zakresie produkcji zbóĪ na bioetanol
okreĞlone na 638 tys. ha, a w zakresie produkcji rzepaku na 1362 tys. ha [Krajowy… 2010,
ss. 169-170].
Biogaz wytwarzany z biomasy rolniczej w procesie gazyfikacji metanowej lub
termicznej moĪe stanowiü waĪne Ĩródáo zaopatrzenia w energiĊ elektryczną i cieplną.
Znaczne iloĞci biomasy, która moĪe byü wykorzystana na cele energetyczne, moĪna
pozyskaü przez zagospodarowanie pozostaáoĞci po uprawie roĞlin okopowych i warzyw.
Przyjmując, Īe na cele energetyczne (produkcja biogazu) bĊdą wykorzystywane
pozostaáoĞci produkcji rolniczej tylko w 25 %, potencjaá wynosi okoáo 125 tys. t suchej
masy (0,5 t/ha). [Krajowy… 2010, s.173]. Stanowi to wiĊc odpowiednik 250 tys. ha
powierzchni upraw.
Potencjaá energetyczny rolnictwa docelowo umoĪliwia pozyskanie surowców
niezbĊdnych do wytworzenia okoáo 5 mld m3 biogazu rocznie. Potencjaá ten moĪe
zaspokoiü potrzeby surowcowe dla okoáo 2 000 biogazowni rolniczych. W szacunkach
uwzglĊdniono wykorzystanie w pierwszej kolejnoĞci produktów ubocznych rolnictwa,
páynnych i staáych odchodów zwierzĊcych oraz produktów ubocznych i pozostaáoĞci
przemysáu rolnospoĪywczego. RównoczeĞnie z wykorzystaniem tych surowców przewiduje
siĊ prowadzenie upraw roĞlinnych, w tym okreĞlanych jako energetyczne, z
przeznaczeniem na substrat dla biogazowni. Jest to moĪliwe docelowo na okoáo 700 tys. ha
[Krajowy… 2010, s. 190].
Szacuje siĊ, Īe w Polsce pozyskuje siĊ Ğredniorocznie okoáo 150-200 tys. t drewna w
ramach ciĊü pielĊgnacyjnych i odnowieĔ w sadach oraz uprawach jagodowych, a takĪe
wycinki zakrzaczeĔ Ğródpolnych. Taka iloĞü biomasy to równowartoĞü okoáo 15 tys. ha
wieloletnich upraw energetycznych (szybkiej rotacji) [Krajowy… 2010, s. 172].
W omawianym dokumencie stwierdza siĊ, Īe ze wzglĊdu na ograniczone moĪliwoĞci
wykorzystania drewna opaáowego z lasów, drewna odpadowego z przemysáu drzewnego
czy teĪ sáomy z rolnictwa, dla osiągniĊcia celu iloĞciowego zawartego w Dyrektywie
2009/28 UE konieczne bĊdzie zakáadanie wieloletnich plantacji roĞlin energetycznych.
ZwiĊkszenie wykorzystania biomasy pochodzącej z upraw energetycznych wymaga
utworzenia caáego systemu, obejmującego produkcjĊ, dystrybucjĊ i wykorzystanie
biomasy.
Pod wieloletnie plantacje energetyczne przeznaczane byü mogą jedynie gleby gorszej
jakoĞci, mniej przydatne do produkcji na cele ĪywnoĞciowe. Uprawa na takich glebach
roĞlin energetycznych ograniczy wysokoĞü ich plonów, a to w konsekwencji moĪe
zmniejszyü opáacalnoĞü produkcji.
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Podsumowanie
Polityka Unii Europejskiej konsekwentnie zmierza w kierunku zwiĊkszania popytu na
energiĊ ze Ĩródeá odnawialnych. Kolejne programy i regulacje prawne tworzą w Polsce
warunki do zwiĊkszenia produkcji rolnictwa w celu wzrostu udziaáu biokomponentów w
rynku paliw ciekáych i biopaliw ciekáych zuĪywanych w transporcie, a takĪe wzrostu
produkcji energii odnawialnej na bazie surowców rolnych. Sprzyja to redukcji emisji
dwutlenku wĊgla i innych zanieczyszczeĔ. Przyczynia siĊ do aktywizacji terenów wiejskich
poprzez zwiĊkszenie produkcji rolniczej na cele energetyczne (nieĪywnoĞciowe) oraz
związane z tym tworzenie nowych miejsc pracy.
Zainteresowanie przedsiĊbiorców i jednostek samorządu terytorialnego zwiĊkszaniem
produkcji energii ze Ĩródeá odnawialnych jest jednak ciągle stosunkowo niewielkie.
Dlatego podstawowe znaczenie bĊdzie miaáo przyjĊcie skutecznych mechanizmów
wsparcia produkcji odnawialnych Ĩródeá energii, biopaliw i biokomponentów.
W warunkach polskich rozwój energetyki odnawialnej opartej na bazie produktów
rolnych wymagaü bĊdzie duĪych zmian w profilu produkcji rolnej. Na cele związane z
wytwarzaniem energii w roku 2020 moĪna potencjalnie przeznaczyü:
x na wytwarzanie zbóĪ dla produkcji bioetanolu 638 tys. ha,
x na produkcjĊ rzepaku dla wytwarzania biodiesla 1362 tys. ha,
x na uprawy, w tym okreĞlane jako energetyczne, z przeznaczeniem na substrat dla
biogazowi, okoáo 700 tys. ha,
x pozostaáoĞci produkcji rolniczej (gáównie sáomy), odpowiadające produkcji z 250
tys. ha,
x biomasĊ drzewną z ciĊü pielĊgnacyjnych, co stanowi równowartoĞü produkcji z
okoáo 15 tys. ha.
àącznie moĪna szacowaü, Īe w roku 2020 blisko 3 mln ha uĪytków rolnych w Polsce
mogáoby byü przeznaczane na cele związane z wytwarzaniem produktów rolnych na cele
energetyczne.
Zakáada siĊ, Īe na cele energetyczne przeznaczane bĊdą w pierwszej kolejnoĞci
produkty uboczne i pozostaáoĞci z rolnictwa i przemysáu rolno-spoĪywczego oraz nadwyĪki
produktów rolnych, które nie bĊdą potrzebne na rynku ĪywnoĞci.
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