
Raport nr 2/2012 

Październik 2012 

 

 

 

RAPORT PUŁASKIEGO 

Nr 2/2012 

 

 

„Produkcja biomasy a zrównoważony rozwój. 

Wyzwania dla Polski wobec różnych form 

gwarancji bezpieczeństwa energetycznego”. 

 

 

dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek, dr Mariusz Ruszel 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012 



 

*** 

2012 © Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego - www.pulaski.pl - Raport Pułaskiego, nr 2/2012, październik 2012: 

„Produkcja biomasy a zrównoważony rozwój. Wyzwania dla Polski wobec różnych form gwarancji 

bezpieczeństwa energetycznego” 

 

 2/15 

Szanowni Państwo,  

Przedstawiamy kolejny w tym roku „Raport Pułaskiego”, tym razem z obszaru 

problematyki bezpieczeństwa energetycznego i produkcji biomasy w Polsce.  

Kierunki rozwoju światowej polityki energetycznej oraz coraz większa 

świadomość ekologiczna nakłania decydentów do podejmowania kroków 

zmierzających do zwiększenia ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. 

Spośród naturalnych źródeł energii coraz większe znaczenie ma wytwarzanie jej  

z biomasy, co nie zakłóca naturalnej równowagi w ekosystemach, nie wprowadza 

radykalnych zmian, a w większości wykorzystuje substancje traktowane, jako 

odpady. Pozyskanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) korzystnie wpływa 

także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększanie 

samowystarczalności energetycznej. Ponadto produkcja energii z biomasy 

bezpośrednio przyczynia się do zmniejszania zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego, co wynika z dużo mniejszej produkcji szkodliwych dla środowiska pyłów 

i gazów w porównaniu z wytwarzaniem energii ze spalania paliw kopalnych.  

Pozostajemy z nadzieją, że zarówno zaproponowana tematyka, jak i cały 

Raport będzie dla Państwa źródłem wielu ciekawych informacji.  

 

Życzymy udanej lektury,  

 

REDAKCJA RAPORTU PUŁASKIEGO 
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Biomasa a rozwój zrównoważony 

 

Odnawialne źródła energii to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się 

sektorów gospodarki. Odpowiednie ich wykorzystanie jest wyzwaniem ze względu na brak 

optymalnej struktury wytwórczej energii. Szacuje się, że przy obecnym rozwoju 

technologicznym bardzo duży potencjał energetyczny znajduje się w biomasie1. Oznacza to, 

że jest ona jednym z największych naturalnych źródeł energii2. Biomasę powszechnie 

definiuje się jako podatne na rozkład biologiczny produkty, odpady  

i pozostałości z przemysłu rolniczego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 

leśnictwa i związanych z nimi gałęzi gospodarki, odpady przemysłowe i miejskie3. Biomasa  

w tzw. polskim „OZE-miksie energetycznym”4 może stanowić 65-75%5. Zasadniczym 

zagrożeniem jest fakt, że nadmiernie do produkcji tego surowca wykorzystuje się polskie 

lasy. W tym kontekście należy jednak pamiętać, że duży potencjał tkwi w wykorzystaniu 

odpadów z przetwórstwa żywności.  

Doświadczenie Unii Europejskiej w zakresie produkcji rolnej, zwłaszcza wprowadzania 

monokultur oraz produkcji zwierzęcej na masową skalę doprowadziło do sytuacji, w której 

konieczne stało się ustalenie kryteriów zrównoważonej produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych w skali całej Unii Europejskiej6. Istniejąca obawa, iż produkcja energii  

z biomasy na szeroką skalę może zakłócić równowagę biologiczną, spowodowała konieczność 

                                                           
1 Według J. Wereszczaka biomasa stanowi 79,7% OZE. Zob. J. Wereszczak, Biomasa jako surowiec energetyczny produkowany 

na gruntach ornych, [w:] Energia odnawialna nr 3-18/06/2008, s. 32-37.  

2 Niektórzy oceniają, że biomasa to trzecie, co do wielkości naturalne źródło energii na świecie. Zob. A. E. Gutowska, Biomasa 
jako surowiec energetyczny, Podlaska Agencja zarządzania Energią, [Online] dostępne: 
http://www.paze.pl/pliki/Biomasa_jako_surowiec_energetyczny.pdf  5.06.2012 r. 

3 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 roku  
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, [Online], 
dostępne: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0077:20040501:PL:PDF  5.06.2012 r.  

4 Miks energetyczny to podział produkcji i konsumpcji energii wedle jej nośników lub sposobów wytwarzania. Zob. Mix 
energetyczny 2050 - Analiza scenariuszy dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, [Online], dostępne: 
http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/Mix_energetyczny_2050%20wer%2020120119.pdf   30.08.2012 
5 W. Mazurkiewicz, Biomasa, głupcze!, Czysta Energia nr 5/2012, s. 32 – 34. 

6 Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/28/WE w sprawie promocji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.  

http://www.paze.pl/pliki/Biomasa_jako_surowiec_energetyczny.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/Mix_energetyczny_2050%20wer%2020120119.pdf
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uzyskiwania przez organizacje związane z branżą energii odnawialnej certyfikatów 

wydawanych przez wyznaczoną jednostkę certyfikacyjną.  

Produkcja biomasy przy zachowaniu kryteriów zrównoważonego rozwoju może 

przynieść znaczące korzyści w aspektach społecznym oraz środowiskowym. Uwzględniając 

aspekt środowiskowy powoduje m.in. zmniejszenie poziomu emisji gazów cieplarnianych, 

daje możliwość utylizacji odpadów ściekowych, zmniejsza straty przesyłowe poprzez 

wykorzystanie energii z lokalnych źródeł. W aspekcie społecznym energia powstająca  

z przetworzenia biomasy jest sposobem na aktywizację gospodarczą ludności lokalnej, może 

stać się impulsem dla rozwoju gmin oraz dać większe możliwości pozyskania funduszy 

zewnętrznych. Jest to także możliwość stwarzania nowych miejsc pracy przy produkcji oraz 

przetwarzaniu biomasy.  

 

Biomasa a bezpieczeństwo energetyczne Polski 

 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju należy interpretować w kategoriach dynamicznie 

zmieniającego się procesu, który ma na celu „zaspokojenie bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie 

uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.7 Zapewnienie odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa energetycznego uwarunkowane jest szeregiem czynników, wśród 

których istotna jest samowystarczalność energetyczna oraz zróżnicowanie struktury 

wytwórczej produkowanej energii, a także dywersyfikacja kierunków dostaw surowców 

energetycznych. Zwiększa się znaczenie OZE w strukturze wytwórczej energii, co wynika  

w dużej mierze z uwarunkowań polityki energetycznej UE. Dążąc do zrównoważonego 

rozwoju bezpieczeństwa energetycznego kraju zasadne jest rozwijanie energetyki 

odnawialnej, która poprzez generację rozproszoną może zwiększyć lokalne bezpieczeństwo 

wielu obszarów Polski. Pomimo pewnych barier prawnych, w polskich dokumentach 

                                                           
7 Zob. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm. 
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strategicznych wskazuje się na zasadność oszczędnego i racjonalnego użytkowania energii  

i paliw oraz rozwijanie konkurencji sektora energii wraz z przeciwdziałaniem praktykom 

monopolistycznym, przy jednoczesnym uwzględnianiu wymogów ochrony środowiska, 

interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii.  

Produkcja energii ze spalania biomasy ogranicza wykorzystanie paliw kopalnych. 

Biorąc pod uwagę polski potencjał surowcowy (węgiel kamienny i brunatny oraz 

prognozowany potencjał gazu łupkowego) oraz światowe prognozy8 należy zaznaczyć, że 

paliwa konwencjonalne pozostaną w kraju w najbliższym czasie najważniejszą kategorią 

„energy mix”. W związku z powyższym biomasa z jednej strony może stać się istotnym 

elementem wspierającym bezpieczeństwo energetyczne państwa, ale z drugiej strony nie 

zastąpi paliw konwencjonalnych w nadchodzących kilkudziesięciu latach.  

Bezpieczeństwo energetyczne Polski oparte jest o spalanie paliw kopalnych, wśród 

których wykorzystuje się przede wszystkim węgiel kamienny i brunatny, ropę naftową oraz 

gaz ziemny. Biorąc pod uwagę fakt, że blisko 95% energii elektrycznej wytwarzanej jest 

właśnie ze spalania węgla, należy jednoznacznie podkreślić, że stanowi on fundament 

polskiego bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Oczywiście większe wykorzystanie OZE 

sprzyja wzrostowi samowystarczalności energetycznej państwa. Niemniej obecnie 

współkształtowanie bezpieczeństwa energetycznego przez wykorzystanie biomasy jest 

niewielkie i w perspektywie czasu ten surowiec będzie miał znaczenie wspierające ten 

proces. Biorąc pod uwagę, że krajowa produkcja biomasy jest niewystarczająca i rośnie 

zapotrzebowania na ten surowiec, to niezbędny stanie się jego import.  

W 2011 r. polska gospodarka zużyła 8,4 mln ton biomasy. Firmy energetyczne budują 

obecnie nowe bloki energetyczne, w których spalana ma być biomasa. Ten proces 

inwestycyjny przyczyni się do większego zapotrzebowania na ten surowiec. GDF Suez będzie 

potrzebował od jesieni 2012 r. do nowego bloku na biomasę elektrowni Połaniec około 1,2-

1,5 mln ton rocznie. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (PAK), który spala obecnie 

                                                           
8 ExxonMobil w raporcie Przyszłość energii. Perspektywa do 2040 r.  wskazuje, że energia z paliw konwencjonalnych w 2040 r. 

stanowić będzie około 80% wytwarzanej energii. Zob. http://www.welt.de/wirtschaft/article106362137/Der-Energiebedarf-der-

Welt-wird-unterschaetzt.html  5.06.2012 r. 
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około 700 tys. ton biomasy, zaś po uruchomieniu nowych instalacji w drugiej połowie 2012 r. 

zapotrzebowanie wzrośnie o około 450-500 tys. ton, więc łącznie wynosić będzie prawie 1,2 

mln ton biomasy. Zakład Energetyczny Ostrołęka zwiększy w nadchodzących miesiącach 

zapotrzebowanie z 200-250 tys. ton do 600 tys. ton, zaś Dalkia Łódź oraz Dalkia Poznań 

spalają rocznie po 400 tys. ton biomasy9. Zwiększenie zapotrzebowania na biomasę oznacza, 

że wartość tego rynku w Polsce osiągnie 7 mld zł. 10. Szacuje się, że w perspektywie 2017 r. 

znaczenie zwiększy się zapotrzebowanie na biomasę i według różnych scenariuszy 

inwestycyjnych może ono wzrosnąć nawet do 17,6 mln ton rocznie. Oznacza to, że 

niezbędny stanie się import surowca głównie z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi, 

głównie z uwagi na konkurencyjne ceny surowca. Należy podkreślić, że oprócz wzrostu 

zapotrzebowania nadal rosła będzie cena surowca. Jedynie w latach 2006-2011 wzrosła ona 

średnio ze 150 zł do 308 zł za tonę11.  

Z politycznego punktu widzenia wzrost importu biomasy z kierunku wschodniego 

oznaczałoby zwiększenie uzależnienia naszej gospodarki nie tylko od paliw płynnych, lecz 

również od importowanych paliw stałych. Z perspektywy podmiotów spalających biomasę 

(elektrownie, elektrociepłownie) najważniejsze mogą być jednak jej koszty, a nie względy 

polityczne. 

 

Współspalanie węgla z biomasą 

 

Osiągnięcie wymaganego przez UE udziału OZE na poziomie 15% w polskim bilansie 

energetycznym w perspektywie 2020 r. nie byłoby możliwe bez systemu wsparcia państwa. 

Obowiązujący obecnie w Polsce system polega na przyznawaniu świadectwa pochodzenia 

(tzw. certyfikaty), które wydawane jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 

                                                           
9 J. Świdziński, TGE: Parkiet Biomasy ruszy w kwietniu, [Online], dostępne: http://energetykon.pl/?p=14915  1.08.2012 r.  

10 G. Wiśniewski, K. Michałowska-Knap, A. Arcipowska, O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasób energii w 
Polsce i patologii w systemie wsparcia OZE. Propozycje zmian podejścia do promocji OZE i kierunków wykorzystania zasobów 
biomasy, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2012, s. 5. 

11 Ibidem, s. 5.  
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podstawie Prawa energetycznego. Podstawowym świadectwem pochodzenia jest „zielony 

certyfikat” wydawany od przełomu 2004/2005 r. za wyprodukowanie energii elektrycznej  

z OZE. Jego wdrożenie do prawa krajowego wynikało z dyrektywy 2001/77/WE w sprawie 

wsparcia dla zielonej energii elektrycznej12. Producenci energii oprócz uzyskanych środków 

finansowych ze sprzedaży energii przedsiębiorstwom energetycznym, otrzymują certyfikaty, 

które sprzedają na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei przedsiębiorstwa energetyczne, które 

sprzedają energię klientom końcowym muszą kupować certyfikaty lub wnosić opłatę 

zastępczą. Ceny rynkowe zielonych certyfikatów są zbliżone do opłaty zastępczej i w 2011r. 

wynosiły 274,92 zł/MWh13. Obowiązujący obecnie system wsparcia kwalifikuje współspalanie 

węgla z 10% domieszką biomasy w kotłach energetycznych jako produkcję energii 

odnawialnej. Szacuje się, że w 2011 r. wykorzystując metodę współspalania wyprodukowano 

w kraju 55% „zielonej energii”, która otrzymała wsparcie rzędu 4,5 mld zł. Według ekologów 

oraz części ekspertów branży energetycznej spalanie węgla z domieszką biomasy  

w kotłach - zaprojektowanych i zbudowanych kilkadziesiąt lat temu - w żaden sposób nie 

przyczynia się do redukcji dwutlenku węgla i stanowi ukrytą formę subwencji dla elektrowni 

węglowych. Powszechnie wiadomo, że spalanie węgla z biomasą może zwiększać ryzyko 

awarii w elektrowniach i elektrociepłowniach, czego przykładem były eksplozje w styczniu 

2010 r. w elektrowni Dolna Odra oraz w lipcu 2012 r. w elektrowni Turów14. W 2011 r. 

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole w dwudziestu elektrowniach  

i elektrociepłowniach, w których spala się węgiel z biomasą i wykazała 157 

nieprawidłowości15. Pomimo tych wszystkich zagrożeń współspalanie jest intratnym 

interesem dla części branży energetycznej działającej w Polsce tj. francuskie GDF Suez, EDF 

oraz polskie grupy energetyczne PGE oraz Tauron. Beneficjenci współspalania starają się 

                                                           
12 Ibidem, s. 3.  

13 Cena zielonego certyfikatu w 2012 roku, [Online], dostępne: http://gramwzielone.pl/trendy/841/cena-zielonego-certyfikatu-w-
2012-roku  2.08.2012 r.  

14 „W górnej części bloku nr 1 w dziale nawęglania biomasą doszło do wybuchu pyłu węglowego”. [w:] Pożar w Elektrowni 
Turów, [Online], dostępne: http://www.cire.pl/item,64563,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm 
_medium=link  28.07.2012 r.  

15 Zob. PIP: Grożące wybuchem nieprawidłowości przy współspalaniu, [Online], dostępne: 
http://spalaniebiomasy.pl/pl/component/content/article/77-pip-groce-wybuchem-nieprawidowoci-przy-wspospalaniu.html  
1.08.2012 r. 
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utrzymać system wsparcia w obliczu konieczności implementacji przez Polskę dyrektywy OZE 

do grudnia 2012 r. Polska planuje wdrożyć te przepisy w formie ustawy OZE, nad którą prace 

znacznie się przeciągają. Jeżeli Polska do końca bieżącego roku nie implementuje przepisów 

dyrektywy OZE, wówczas Komisja Europejska może skierować sprawę do Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości16. Nie można wykluczyć, że zamiast przyjęcia ustawy OZE Polska 

będzie starała się wypełnić zobowiązania dyrektywy OZE poprzez nowelizację Prawa 

energetycznego. Już teraz widać, że znaczna część branży energetycznej bardzo aktywnie 

lobbuje za utrzymaniem wsparcia dla współspalania (na poziomie około 6 mld zł za okres 

2012-201717). Warto podkreślić, że 51 spośród 55 polskich elektrowni systemowych posiada 

koncesje na współspalanie biomasy, zaś metodę tą stosuje 47 elektrowni, które korzystają  

w ten sposób z obowiązującego systemu wsparcia18.  

Warto tym bardziej rozważyć, czy państwo powinno kierować wsparcie do podmiotów 

energetycznych. Porównując liczbę polskich patentów w sektorze energii z niemieckimi lub 

francuskimi przedsiębiorstwami można dojść do wniosku, że środki pochodzące z wsparcia 

powinny być przede wszystkim ukierunkowane na zwiększenie rozwoju technologii  

w sektorze. Strategicznym i długofalowym sposobem wydatkowania tych środków przez 

podmioty energetyczne byłyby inwestycje w rozwój sektora naukowo-badawczego oraz 

wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii. 

Obecny system wsparcia współwspalania wydaje się być działaniem o charakterze 

krótkoterminowym, który nie skutkuje zwiększeniem pozytywnych bodźców rozwojowych  

w perspektywie długoterminowej. 

 

 

 

                                                           
16 Polsce grozi wówczas kara wysokości 125 tys. euro (0,5 mln zł) za każdy dzień opóźnienia, a więc biorąc pod uwagę fakt, że 
5 grudnia 2012 r. miną dwa lata, to kara mogłaby wynosić około 365 mln zł. [w:] G. Wiśniewski, „Odnawialny” blog, [Online], 
dostępne: http://odnawialny.blogspot.com/2012_07_01_archive.html 1.08.2012 r.  

17 G. Wiśniewski, K. Michałowska-Knap, A. Arcipowska, O niezrównoważonym wykorzystaniu …, op. cit., s. 6. 

18 Ibidem, s. 5.  
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Unia Europejska wobec OZE 

Unia Europejska dążąc do zrównoważonego rozwoju Europy oraz starając się 

zagwarantować państwom członkowskim bezpieczeństwo energetyczne, prowadzi 

konsekwentną politykę wspierającą rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), do których 

zalicza się wykorzystywanie biomasy. Rozwój odnawialnych źródeł energii wspiera przyjęta  

w marcu 2007 r. strategia 3x20, która wskazuje na konieczność poprawy efektywności 

energetycznej o 20%, redukcję dwutlenku węgla o 20% oraz zwiększenie udziału OZE  

w bilansie energetycznym o 20% w UE. Wszystkie te cele mają zostać zrealizowane do 2020 

r. Polityka klimatyczna w coraz większym stopniu wpływa na kształt polityki energetycznej 

UE. Wejście w życie w 2009 r. dyrektyw związanych z pakietem energetyczno-klimatycznym 

wytworzyło określonych beneficjentów wśród państw członkowskich, jak również koncernów 

działających na rynku europejskim. W praktyce założenia pakietu energetyczno-

klimatycznego promują wytwarzanie energii z surowców niskoemisyjnych, a więc 

wytwarzających niewielkie ilości dwutlenku węgla oraz innych pyłów i gazów podczas 

spalania (uran, gaz ziemny), a także zmniejszają konkurencyjność surowców 

wysokoemisyjnych (węgiel kamienny i brunatny). W tym świetle można zidentyfikować 

przynajmniej trzy duże grupy beneficjentów obecnej polityki energetyczno-klimatycznej 

promowanej przez Brukselę. Pierwszą stanowią państwa i firmy produkujące urządzenia do 

instalacji OZE oraz posiadające odpowiednią technologię, która staje się elementem 

eksportowym19. Drugą grupę stanowią podmioty rozwijające energetykę jądrową, której 

największym adwokatem w Europie jest Francja20. Zupełnie inną grupę (trzecią) zaś stanowią 

producenci i eksporterzy gazu ziemnego na rynki unijne, wśród których największym jest 

rosyjski Gazprom. Oznacza to, że wszyscy najwięksi beneficjenci, za którymi stoją krajowe 

grupy interesów będą konsekwentnie prowadziły lobbing na rzecz utrzymania 

dotychczasowego kierunku rozwoju polityki energetycznej UE. Z perspektywy Polski 

wskazane jest, aby zmiany miały charakter stopniowy oraz dostosowany do struktury 

                                                           
19 Szczególną aktywność w tym zakresie wykazują Niemcy, których gospodarka czerpie bardzo duże korzyści w związku  
z rozwojem alternatywnej energii w UE. 

20 Spośród firm konkurujących o zlecenia na tym rynku bardzo aktywna jest francuska Areva, rosyjska Rosatom, amerykańska 
Westinghouse. 
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wytwórczej energii. Zapewne UE będzie konsekwentnie rozwijała OZE, zaś poszczególne 

grupy interesów różnych form tego sektora energetycznego (energetyka słoneczna, 

wiatrowa, wodna, biomasa) będą prześcigać się w rozwoju technologicznym, umożliwiając 

coraz efektywniejsze wykorzystanie energii. 

  

Biomasa w dokumentach strategicznych UE 

 

Komisja Europejska 7 grudnia 2005 r. przyjęła Plan działania w sprawie biomasy,  

w którym wyznaczyła strategiczne kierunki rozwoju oraz możliwości wykorzystywania 

biomasy do produkcji energii elektrycznej, cieplnej, a także do zastosowania jej  

w transporcie21. Z dokumentu wynika, że wykorzystanie biomasy do produkcji energii 

elektrycznej przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zaś  

w odniesieniu do ogrzewnictwa jest ona najtańszym paliwem. Jednocześnie w strategii tej 

podkreślono konieczność wsparcia finansowego dla rozwoju biomasy, rozwijanie badań oraz 

odpowiednią pomoc państwa. Z początkiem 2006 r. UE przyjęła Strategię UE dla biopaliw,  

a także Zieloną Księgę Europejską Strategię na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej  

i bezpiecznej energii. Przyjęte dokumenty określały strategiczne przesłanki rozwoju 

odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy, w sposób zwiększający samowystarczalność 

energetyczną Europy. W 2009 r. przyjęty został pakiet energetyczno-klimatyczny, zaś w 2010 

r. UE przyjęła Strategię Europa 2020, która wskazuje, że biomasa może być istotnym 

elementem wypełniania założeń unijnych dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii22. 

Niemniej komunikat KE do PE i Rady z lutego 2012 r. w sprawie europejskiego partnerstwa 

innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa wskazuje, że wraz ze 

wzrostem popytu na biomasę może zwiększyć się światowe zapotrzebowanie na żywność aż 

o 70% w perspektywie 2050 r. Oznacza to, że rozwój biomasy może wpływać na światowe 

                                                           
21 Komunikat Komisji z 7 grudnia 2005 r. – Biomass Action Plan, [Online] dostępne: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0628:EN:NOT  31.05.2012 r.  

22 Komunikat Komisji: Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, [Online] dostępne: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf  31.05.2012 r. 
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ceny żywności. Odnosząc się do dokumentu Mapy energetycznej do 2050 można zauważyć, 

że w perspektywie czasu znaczenie biomasy będzie wzrastać23. Poszczególne państwa 

członkowskie powinny zatem posiadać modelowe rozwiązania wykorzystania biomasy  

do produkcji energii przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i rozwoju 

gospodarek krajowych. 

Polskie dokumenty strategiczne dotyczące polityki energetycznej wskazują również, 

że w nadchodzących latach należy spodziewać się coraz większej produkcji biomasy i jej 

wykorzystania w sektorze energetycznym. Obowiązująca obecnie Polityka energetyczna 

Polski do 2030 opisuje, że produkcja biomasy będzie stanowiła istotny wkład w osiągnięcie 

zakładanego celu do 2020 r. w postaci 15% udziału OZE w strukturze energii finalnej brutto. 

Również w dokumencie Bezpieczeństwo energetyczne i Środowisko - perspektywa 2020 

znajdują się sformułowania wskazujące, iż biomasa będzie odgrywała istotną rolę w rozwoju 

OZE.  

 

Producenci biomasy w UE 

 

Państwa UE mają zróżnicowany potencjał dotyczący produkcji biomasy, a także różną 

strukturę wytwórczą energii. W znacznej mierze tempo rozwoju OZE w poszczególnych 

krajach determinowane jest posiadaniem odpowiednich technologii i rozwojem 

przemysłowym, a także odpowiednią polityką wsparcia ze strony państwa. Drugorzędne 

znaczenie dla rozwoju OZE ma potencjał wynikający z uwarunkowań geograficznych, gdyż de 

facto to polityka klimatyczna UE stała się prawdziwym katalizatorem rozwoju tego sektora. 

Najwięcej energii z wykorzystania biomasy produkuje się właśnie  

w państwach, które są najbardziej rozwinięte technologicznie oraz prowadzą odpowiednią 

politykę wsparcia. Spośród państw unijnych są to przede wszystkim: Niemcy, Francja, 

                                                           
23 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów, Plan działania w zakresie energii do roku 2050, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:PL:PDF  31.05.2012 r. 
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Finlandia oraz Szwecja. Szacuje się, że największym producentem biomasy w UE są Niemcy, 

które jednocześnie są największym eksporterem tego surowca24. Stosownie do prognoz  

w perspektywie 2020 r. nastąpi wzrost produkcji biomasy na światowych rynkach, w tym 

przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Brazylii. Należy zauważyć także, 

że największymi  konsumentami biomasy w Europie są państwa skandynawskie, wśród 

których liderem jest Szwecja (zużycie 1,85 mln ton rocznie) oraz Dania (1,06 mln ton 

rocznie)25. Ta ostatnia jest jednocześnie największym europejskim importerem biomasy, gdyż 

sprowadza rocznie około 926 tys. ton.  

 

* * *  

 

Wykorzystanie istniejących możliwości uzyskania wsparcia (zarówno krajowego, jak  

i europejskiego) może przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału energetycznego 

biomasy. Ważnym czynnikiem rozwoju produkcji i wykorzystania biomasy w warunkach 

lokalnych jest możliwość uzyskiwania dodatkowych źródeł finansowania produkcji biomasy. 

Możliwy jest on poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013, 

który jest już w ostatnim etapie wdrażana, a w przyszłości – z nowych programów Unii 

Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.   

Z punktu widzenia interesów poszczególnych państw członkowskich UE, w tym Polski, 

osiągnięcie pełnych korzyści w związku z rozwojem biomasy jest możliwe poprzez 

odpowiednie wykorzystanie własnego potencjału surowcowego oraz rozwinięcie technologii 

optymalnie ten potencjał wykorzystujących. Ważne jest, aby nie tylko zwiększać 

samowystarczalność energetyczną oraz dbać o zrównoważony rozwój, ale również wspierać 

tymi działaniami własne gospodarki, które w dobie kryzysu narażone są na coraz liczniejsze 

zagrożenia o podłożu ekonomicznym. Na tym tle bardzo ważne jest zapewnienie 

                                                           
24 Niemcy w 2009 r. wyprodukowały 1,46 mln ton biomasy, zaś drugi największy producent to Szwedzi, którzy osiągnęli w tym 
samym roku 1,4 mln ton.  

25 Dane dotyczą 2009 r.  
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odpowiednich regulacji prawnych oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych, które 

skutecznie optymalizować będą potencjał surowcowy i naukowo-technologiczny  

w poszczególnych państwach europejskich. Potencjał Polski jako producenta biomasy na tle 

innych państw europejskich jest duży i należy dążyć do zwiększenia możliwości jego 

wykorzystania. Wykorzystując biomasę jako optymalne źródło energii odnawialnej należy 

zwrócić uwagę na poszanowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju zwłaszcza na obszarach 

rolniczych. Bardzo ważne jest, aby rozwijać technologie wykorzystując odpady z produkcji 

rolniczej do wytwarzania biomasy, która stanowi istotny surowiec energetyczny.  

 

Rekomendacje dla Polski 

 

 W interesie Polski jest stworzenie odpowiednich regulacji prawnych gwarantujących 

rozwój odnawialnych źródeł energii stosownie do potencjału kraju.  

 Wzrost wykorzystania energii z biomasy przyczyni się do wzrostu samowystarczalności 

energetycznej oraz osiągnięcia 15% udziału OZE w bilansie energetycznym  

w perspektywie 2020 r.  

 Zasadnym jest stworzenie odpowiednich instrumentów prawnych, które zmuszać będą 

podmioty energetyczne otrzymujące środki finansowe z systemu wsparcia OZE do 

inwestowania w rozwój potencjału naukowo-technologicznego OZE.  

 Polskie elektrownie potrzebujące biomasy do współspalania powinny dążyć do 

dywersyfikacji kierunków dostaw surowca oraz uniknąć uzależnienia się od jednego czy 

też dwóch dostawców z kierunku wschodniego.  

 

  

 

 

Całość Raportu koordynował: Ł. Polinceusz 
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O FUNDACJI IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 

 

 Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest czołowym polskim think tankiem, 

zajmującym się problematyką polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz sprawami 

międzynarodowymi. Fundacja Pułaskiego dostarcza strategiczne analizy i rozwiązania dla 

decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, które dają 

wgląd w przyszłość i przewidują nadchodzące zmiany. Fundacja w swoich badaniach  

i analizach koncentruje się głównie na dwóch wektorach: transatlantyckim w wymiarze 

politycznym i bezpieczeństwa oraz Rosji i obszarze postsowieckim. Ponadto obszarem analiz 

są Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje Europy. 

 

Fundacja mogła powstać dzięki przemianom politycznym, które nastąpiły w Polsce po 

1989 r. Ideały generała Kazimierza Pułaskiego (wolność, sprawiedliwość i demokracja) 

stanowią inspirację dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundację. Działania 

Fundacji obejmują m.in.: prowadzenie badań naukowych, opracowywanie publikacji i analiz 

(„Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”, „Stanowisko Pułaskiego”, „Raport 

Pułaskiego”), przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie 

liderów poprzez Instytut Przywództwa (www.instytutprzywodztwa.pl).  

 

Fundacja była organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu 

Organizacji Pozarządowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie współorganizuje 

Akademię Młodych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydaje Platformę 

Komunikacyjną dla Organizacji Pozarządowych (www.non-gov.org). 
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Fundacja przyznaje Nagrodę im. Kazimierza Pułaskiego „Rycerz Wolności” dla 

wybitnych postaci zasłużonych w promowaniu demokracji. Nagrodę dotychczas otrzymał 

profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar 

Milinkiewicz, lider demokratycznej opozycji na Białorusi, prezydenci Lech Wałęsa, 

Aleksander Kwaśniewski, Valdas Adamkus, wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Javier Solana oraz Bernard Kouchner, były minister spraw 

zagranicznych Francji, współzałożyciel organizacji Lekarze bez Granic . 

 

Fundacja Pułaskiego jest jedną z dwóch polskich organizacji pozarządowych 

posiadających status organizacji partnerskiej Rady Europy. Fundacja jest również członkiem 

„Grupy Zagranica” zrzeszającej największe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się 

współpracą z zagranicą. Więcej o Fundacji na www.pulaski.pl. 
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