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Uzależnienie krajów Unii Europejskiej od importu energii w 2010r 
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RYNEK BIOMASY  
 

1. Gdzie byliśmy  – czy dynamiczny rozwój już za nami? 

2. Teraźniejszość – upadek/zmiany czy może być gorzej? 

3. Dokąd zmierzamy – czy nadal świetlane perspektywy? 

4. Energetyka rozproszona - perspektywy ? 



BIOMASA  

DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 
on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently  
repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC 
(Text with EEA relevance) 

(e) ‘biomass’ means the biodegradable fraction of products, waste and residues from biological origin  
from agriculture (including vegetal and animal substances), forestry and related industries including  
fisheries and aquaculture, as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste; 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WEz dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie  
uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

„biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia  

biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych  
działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część odpadów  
przemysłowych i miejskich;  

?????? 

„biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpady i pozostałości pochodzenia  

biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych  
działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji część odpadów  
przemysłowych i komunalnych;  

biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,  
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości  
z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także 
części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż  
nie spełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym  
określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 
2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia  
Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych  
w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, 
z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu; 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 października 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 
uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 
oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnym źródle energii2) 
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1. Gdzie byliśmy  – czy dynamiczny rozwój już za nami? 

Biomasa w bilansie energetycznym Polski 

Biomasa zużycie przez poszczególne sektory 

Opracowanie własne na podstawie danych  
Międzynarodowej Agencji Energii  



1. Gdzie byliśmy  – czy dynamiczny rozwój już za nami? 



1. Gdzie byliśmy  – czy dynamiczny rozwój już za nami? 

2011 2012 2013 



Zużycie biomasy w Polsce do produkcji energii elektrycznej 

w 2011r (ARE)
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1. Gdzie byliśmy  – czy dynamiczny rozwój już za nami? 



1. Gdzie byliśmy  – czy dynamiczny rozwój już za nami? 



Ceny maksymalne w grudzień  

2012 DDP elektrownia/elektrociepłownia 

 

Pellet Drzewny 30-34 PLN/GJ 

Pellet AGRO 30-35 PLN/GJ 

Zrębka Wierzba energetyczna 29-32 PLN/GJ 

Zrębka Leśna 20-28PLN/GJ 

1. Gdzie byliśmy  – czy dynamiczny rozwój już za nami? 

www.polbio.pl 

Czy rzeczywiście max.? 



1. Gdzie byliśmy  – czy dynamiczny rozwój już za nami? 

www.polbio.pl 

Oferta na biomasę?? tzw. „biomasa kopalna” – przykład oferty październik 2012r. 

 

Posiadamy aktualnie ok 200.000 ton ścieru drzewnego. 

Nasza baza znajduje się ……………………….  

Towar jest w konsystencji rozdrobnionej frakcji. 

Towar posiada wilgotność ok. 50-60%. 

Załadunek tylko na wywrotki lub wagony (posiadamy na terenie bocznicę kolejową). 

Posiadamy do wykorzystania na miejscu 2 hale ………………. 

W cenie Załadunek.  

Przy dużych ilościach cena do negocjacji. 
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2. Teraźniejszość – upadek czy może być gorzej? 



Udział OZE w zużyciu energii końcowej  
krajów Unii Europejskiej w 2010r (rola biomasy) 

2. Teraźniejszość – upadek/zmiany czy może być gorzej? 



2. Teraźniejszość – upadek/zmiany czy może być gorzej? 

www.polbio.pl 

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w 2012 r.,  
według stanu na dzień 30 maja 2013 r., wyniosła 13 937 928,422 MWh.  
Wynik ten potwierdza ilość świadectw pochodzenia wydanych przez  
Prezesa URE zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne.  

Produkcja energii elektrycznej z biomasy  
2012 – 8 943 865, 98 MWh 
 
Daje to 89 438 659,8 GJ energii chemicznej  
w biomasie  
Przy średniej 9GJ/tonę = ok. 10 mln ton  
Nie uwzględniając 0,4 TWh odmowy wydania 
zielonych certyfikatów   



Przejrzystość  i transparentność rynku biomasy – nie istnieje!!!!! 
 
     ilość ?? 
 
         jakość ?? 
 
            gwarancja  pochodzenia?? 
 
                gwarancja dostawy ?? 
 
                   rzetelność dostawców ?? (cena a jakość) 
 
                       rzetelność odbiorców ?? (jakość a gwarancja odbioru) 
  
                             standaryzacja oceny jakości  

2. Teraźniejszość – upadek czy może być gorzej? 

www.polbio.pl 
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• Biomasa wypełniła 94% zobowiązań OZE w 2010r . 

 

• Zgodnie z KPD w 2020r. biomasa ma  wypełnić  
80% zobowiązań OZE.  

 

• Ciepło z biomasy wypełniło 72% zobowiązań OZE  
w 2010r. 

 

• Zgodnie z KPD w 2020r ciepło z biomasy ma 
wypełnić   50% zobowiązań OZE 
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• Biomasa wypełniła 61% zobowiązań energii 
elektrycznej z OZE w 2010r . 

 

• Biomasa wypełniła 58% zobowiązań energii 
elektrycznej z OZE w 2012r . 

 

• Zgodnie z KPD w 2020r. biomasa ma  wypełnić  
47% zobowiązań produkcji energii elektrycznej  
 z OZE.  

 

3. Dokąd zmierzamy – czy nadal świetlane perspektywy?  
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• Kluczowe maksymalne wykorzystanie potencjału 
na rzecz wypełnienia zobowiązań. 

 

• Integracja modelu wsparcia dla 
najefektywniejszych technologii .  
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3. Dokąd zmierzamy – czy nadal świetlane perspektywy?  





Czy informacja i zwiększenie przejrzystości  
obrotu zakłuci rynek biomasy  

 
 
 

????? 

3. Dokąd zmierzamy – czy nadal świetlane perspektywy?  

www.polbio.pl 
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3. Dokąd zmierzamy – czy nadal świetlane perspektywy?  



30 EURO/MWh = 35,1 PLN/GJ   kurs 1 EURO = 4,22 PLN 

3. Dokąd zmierzamy – czy nadal świetlane perspektywy?  



 

Załamanie produkcji energii elektrycznej z biomasy 
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Zużycie biomasy do produckji energii elektycznej [TJ] 

2012 

2013 

Spadek produkcji energii elektrycznej  
w technologii współspalania o 60%  
od stycznia do czerwca 
skutkujący spadkiem wykorzystania  
wysokoprzetworzonych paliw z biomasy  
          „AGRO” w postaci pelletu i brykietu 
            przede wszystkim produkcji krajowej 
            co jest równoznaczne ze zużyciem 
            ponad 22 000 ton pelletu ze słomy 
            miesięcznie co przy cenie 34 PLN/GJ  
            utrata przychodów  11,2 milionów PLN 

Zamknięcie 22 zakładów produkcji pelletu o wydajności 

10 000 ton/rok, zatrudniających wyłącznie przy produkcji 

ponad 440 osób i skupujących słomę z ponad 100 000ha  

 

4. Energetyka rozproszona - perspektywy ? 



 

Konsekwencje załamania rynku 

• Upadłość i /lub zaprzestanie działalności przez 
wielu producentów biomasy na cele energetyczne. 

• Konieczność likwidacji produkcji i zakładów 
powstałych w ramach dofinnasowania z Unii 
Europejskiej.  

• Brak nowych inwestycji i likwidacja upraw na cele 
energetyczne. 

• Brak nowych inwestycji przetwórstwa biomasy 
pochodzenia rolniczego. 

• Utrata rynku zbytu w instalacjach współspalania 
dla biomasy wysokoprzetworzonej brykietu i  
pelletu z biomasy pochodzenia rolniczego oraz 
przemysłów przetwarzających te odpady.  

• Utrata zaufania do możliwości realizacji 
przewidywalnych inwestycji w sektorze  
wykorzystania biomasy na cele energetyczne.  

• Utrata zaufania  przez producentów biomasy do 
sektora energetycznego oraz administracji. 
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Struktura kosztów przetwarzania biomasy 
przekładająca się na wartości dodane w gospodarce  

i na rynku pracy 

4. Energetyka rozproszona - perspektywy ? 



Biopaliwa stałe – główne właściwości:   
• gęstość energii 
• wilgotność  
• skład chemiczny    

15-30% 
1,5-2,5 GJ/m3 

40-60% 
2,5-3,3 GJ/m3 

<10% 
11,5-12,5 GJ/m3 
750kg/m3 

<10% 
11,5-12,5 GJ/m3 

650kg/m3 

www.polbio.pl 



LESTER PROJEKT 
www.lesterprojekt.pl 

KRAKÓW  
Projekt pilotażowy wymiany  
systemów grzewczych na pelletowe  

INNOWACJE 

4. Energetyka rozproszona - perspektywy ? 

http://www.lesterprojekt.pl/p/s2/1263207996.jpg
http://www.lesterprojekt.pl/p/s2/1263208401.jpg
http://www.lesterprojekt.pl/p/s2/1263208448.jpg


Ciepłownia 2,9 MW  
Biała Rawska  
 

4. Energetyka rozproszona - perspektywy ? 



http://www.bosonenergy.com/ 

WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA 1-3 MWE  

http://www.met.kth.se 

4. Energetyka rozproszona - perspektywy ? 

http://www.swedenabroad.com/Start____17949.aspx


BIOGAZ – PALIWO TRANSPORTOWE 

4. Energetyka rozproszona - perspektywy ? 



BIORAFINERIA 

http://web.ornl.gov/sci/bioenergy/research_biorefineries.shtml  

4. Energetyka rozproszona - perspektywy ? 

http://web.ornl.gov/sci/bioenergy/research_biorefineries.shtml


Plantacje wierzbowe ok.. 150 – 200ha  
Strefa ochronna składowiska 

Plantacje wierzbowe  
ok. 50-100 ha  

doczyszczanie ścieków z oczyszczalni  

Zakład Elektroenergetyczny  
H. Cz. ELSEN S.A.  

Częstochowskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne sp. z o.o.  

Łączna ilość odpadów w 2002  
97 200 ton 
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Koncepcja Kompleksu Energetycznego - Częstochowa  
na bazie niewykorzystanych strumieni energii  
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GRENERG Sp. z o.o. 
Produkcja biopaliw stałych  

Pelletu 
78 000 ton/rok  

Zakład przerobu 
Odpadów biodegradowalnych 

termohydroliza   

Plantacje wierzbowe  
do zagospodarowania 
bionawozów  

ok. 20 tys. ton  
bionawozów 

ok. 30-36 tys. ton  
Odpadów biodegradowalnych 

MPK Częstochowa  
Sp. z o.o. 

autobusy na biogaz 

Nowa elektrociepłownia  
biogazowa 

Biogaz zwiększenie produkcji 
 z  2,2 mln Nm3/rok 

do  ponad 5 mln Nm3/rok 

R.I.G sp. z o.o. Jan Bocian  
©wszelkie prawa zastrzeżone 

ok. 19 tys. ton  
paliwa alternatywnego 

285 000 GJ/rok 

Osady ściekowe do temohydrolizy ok. 22 tys. ton/rok  

ścieki oczyszczone 
 ok.. 17 mln m3 

270 ton Ntot 
 

25,2 tony Pttot 
250 ton zawiesiny 

Szwecja 
 5% 

Łączna ilość ścieków  
w 2003  

16,6 mln m3  

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,9995107,Dzikie_wysypiska_smieci_�w_Lodzi__Jak_z_nimi_walczyc_.html


www.polbio.pl 

Propozycja POLBIO 
„Strategia rozwoju wykorzystania biomasy  

na cele energetyczne” 
zgodna z założeniami do 

Polityki Energetycznej Państwa 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY  
2013polbio@gmail.com 

4. Energetyka rozproszona - perspektywy ? 



Dane o rynku energii http://gpi.tge.pl/ 



www.finansjera.memes.pl  

KU PRZESTRODZE  

2013, Włodzimierz Bogucki 

http://www.finansjera.memes.pl/

