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Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju 

polskiej wsi. Od blisko 30 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy 

lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych 

skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Fundacja zapoczątkowała swoją działalność w 1990 roku w wyniku umowy pomiędzy rządem polskim a Europejską 

Wspólnotą Gospodarczą. Środki finansowe na działalność Fundacji pochodziły ze sprzedaży pomocy żywnościowej 

przyznanej Polsce w latach 1989 – 90 przez ówczesną EWG oraz inne kraje zachodnie. Bezpośredni nadzór nad 

działaniami Fundacji, przez pierwsze lata jej istnienia, pełniła Komisja Europejska Profesjonalne gospodarowanie 

inwestowanie kapitału początkowego spowodowało, że dnia 22 listopada 1997 r. została zawarta nowa 

umowa pomiędzy Komisją Europejską i Rządem RP, gdzie Komisja stwierdziła, że uprzednia akceptacja Komisji 

dla niektórych działań i decyzji podejmowanych przez Fundację nie jest już potrzebna. Tym samym Fundacja zyskała 

pełną samodzielność i niezależność Obecnie, większość działań prowadzonych przez EFRWP finansowana jest 

ze środków własnych.

W 2015 roku Fundacja uruchomiła Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów 

w Wolińskim Parku Narodowym, w którym prowadzi część swojej działalności statutowej. Centrum to miejsce 

realizacji projektów edukacyjnych i kulturowych, adresowanych do młodzieży i osób dorosłych z terenu całej 

Polski, w tym zwłaszcza województwa zachodniopomorskiego. Odbywają się w nim m.in. zajęcia przyrodnicze, 

warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne oraz liczne koncerty i wystawy. Centrum to także miejsce 

konferencji i debat oraz spotkań tematycznych związanych z tematyką rozwoju obszarów wiejskich.

 

Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR) zostało utworzone w celu wypracowywania rozwiązań i stanowisk istotnych 

z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. 

W ramach FIR powoływane są zespoły skupiające niezależnych ekspertów i specjalistów. Działalność FIR koncentruje 

się na projektach badawczych, przygotowywaniu analiz, raportów i opracowań naukowych. Forum to również 

aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich, organizacja konferencji i debatt.
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1. Jerzy Plewa, dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,  

 Komisja Europejska1 

 „Zaangażowanie Europy na rzecz czystego powietrza  

 na obszarach wiejskich”

 W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Unia Europejska (UE) zwiększyła wysiłki na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Do działań w tej dziedzinie należą: kontrolowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawa jakości 
paliw, a także uwzględnienie wymogów ochrony środowiska w sektorach transportu, energii i przemysłu. Ogólnym 
celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terytorium UE do takiego poziomu, który ograniczałby 
do minimum szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie powietrza jest 
zjawiskiem, dla którego granice państw nie stanowią bariery, a zatem koordynacja na szczeblu unijnym ma ogromne 
znaczenie. 

Czyste powietrze dla Europy

  W programie „Czyste powietrze dla Europy” z 2013 r. potwierdzono zobowiązanie do jak najszybszego 
osiągnięcia pełnej zgodności z obowiązującymi normami jakości powietrza w całej UE oraz ustalono cele na lata 2020 
i 2030. Głównym filarem tego programu są krajowe cele redukcji emisji określone w dyrektywie w sprawie krajowych 
poziomów emisji dla najważniejszych transgranicznych zanieczyszczeń powietrza (tlenków siarki, tlenków azotu, 
amoniaku, lotnych związków organicznych i pyłu zawieszonego). Krajowe cele redukcji emisji zmieniono w 2016 r., 
aby uwzględnić nowe limity, do których należy się dostosować do 2030 r. Aby wypełnić swoje zobowiązania 
w dziedzinie redukcji emisji, państwa członkowskie muszą opracować do 2019 r. krajowe programy ograniczania 
zanieczyszczenia powietrza.

 Jeśli chodzi o amoniak, sektor rolnictwa jest odpowiedzialny za ponad 90% emisji tego związku w UE. Emisje 
te pochodzą głównie z produkcji zwierzęcej i nawożenia azotem. Depozycja amoniaku prowadzi do eutrofizacji 
wody i zakwaszenia gleby oraz jest głównym prekursorem pyłu zawieszonego, co ma istotne skutki w miastach.

 Zgodnie z dyrektywą w sprawie krajowych poziomów emisji emisje amoniaku w UE muszą zostać zmniejszone 
do 2030 r. o 19% w stosunku do poziomów z 2005 r. W przypadku Polski krajowy cel redukcji emisji wynosi 17%.

  W ramach unijnych strategii i instrumentów oferowane jest wsparcie na rzecz środków służących ograniczeniu 
emisji i poprawie jakości powietrza.

Unijne programy rozwoju obszarów wiejskich wspierają redukcję emisji

 Jednym z ogólnych celów wspólnej polityki rolnej (WPR) jest zapewnienie zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi. W związku z tym zmniejszenie emisji amoniaku zostało wyraźnie włączone do sześciu 
priorytetów Unii w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich (drugi filar WPR) na lata 2014–2020.

  Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierane są środki, które 
pomagają rolnikom w ograniczaniu emisji. Należą do nich: środki agronomiczne (mające na celu zmniejszenie 
zapotrzebowania na nawozy azotowe), środki dotyczące zwierząt gospodarskich (zamknięte przechowywanie 

1 Niniejszy artykuł jest oparty na wystąpieniu Jerzego Plewy na konferencji „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach 
wiejskich”, która odbyła się w dniach 11–12 października 2018 r. w Grodnie (Polska). 
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obornika, udoskonalona aplikacja nawozów naturalnych i mocznika, lepsze strategie żywienia zwierząt 
gospodarskich, tak aby zwierzęta produkowały mniej odchodów bogatych w azot), a także inwestycje w rozkład 
beztlenowy w gospodarstwach. W ramach rozwoju obszarów wiejskich oferowane jest również wsparcie na rzecz 
usług doradczych i szkoleń dla rolników oraz transferu wiedzy i innowacji.

 Oparte na programowaniu strategicznym podejście do rozwoju obszarów wiejskich umożliwia państwom 
członkowskim uwzględnienie w programach rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 szczególnych środków, 
lepiej dostosowanych do ich specyfiki i potrzeb. Ponadto w ramach wsparcia inwestycyjnego dla gospodarstw rolnych 
w programach rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 priorytetowo traktuje się inwestycje zwiększające 
efektywność energetyczną, a także zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach 
(biomasa, biogaz, energia słoneczna i wiatrowa).

 Inwestycje te mogą przyczynić się do zastąpienia paliw kopalnych w ogrzewaniu i transporcie. Jednocześnie 
zapewniają one rolnikom i leśnikom nowe możliwości uzyskiwania dochodów, a także promują nowe miejsca 
pracy i wzrost na obszarach wiejskich. Produkcja bioenergii ma również inne korzystne skutki dla środowiska 
i klimatu. Na przykład produkcja biogazu z odchodów zwierzęcych nie tylko zastępuje energię ze źródeł kopalnych, 
lecz także przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej. 
Jednocześnie w procesie tym zostają zachowane substancje biogenne jako nawóz organiczny i zostaje ograniczone 
ryzyko ulatniania się amoniaku.

  W Polsce w poprzednim okresie programowania 2007–2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wsparto 137 mikroinstalacji, które umożliwiają wytwarzanie 312 megawatów 
energii ze źródeł odnawialnych; były to głównie wytwórnie biogazu.

Reforma wspólnej polityki rolnej UE 

  Z myślą o przyszłości Komisja przyjęła w czerwcu 2018 r. trzy wnioski ustawodawcze dotyczące WPR  
po 2020 r. W oparciu o dziewięć celów, które odzwierciedlają gospodarcze, środowiskowe i społeczne filary 
polityki, przyszła WPR będzie służyć zapewnieniu Europejczykom dostępu do wysokiej jakości żywności. W ramach 
tej polityki przewidziano również silne wsparcie europejskiego modelu rolnictwa, w którym kładzie się większy 
nacisk na kwestie środowiska i klimatu, a także środki ułatwiające przejście na bardziej zrównoważone rolnictwo.

 Wspomniane wnioski ustawodawcze dotyczące przyszłej WPR mają na celu znaczne uproszczenie 
i unowocześnienie funkcjonowania tej polityki, co przyniesie wartość dodaną rolnikom i społeczeństwu. Zakładają 
one, że działania w ramach WPR będą w mniejszym stopniu ukierunkowane na zapewnianie zgodności i zasady, 
a bardziej skupione na rezultatach i realizacji celów. Komisja proponuje państwom członkowskim większą swobodę 
w decydowaniu o tym, jak najlepiej zrealizować dziewięć wspólnych celów, mając jednocześnie na względzie 
szczególne potrzeby rolników i społeczności wiejskich w tych państwach.

 Każde państwo członkowskie UE musi przeprowadzić analizę swoich specyficznych potrzeb, a następnie 
sporządzić plan strategiczny WPR i określić w nim, jak proponuje ukierunkować finansowanie WPR z obu filarów 
na te potrzeby, zgodnie z ogólnymi celami UE.

 Abyśmy mogli wypełnić zobowiązanie do realizacji jeszcze bardziej ambitnych celów środowiskowych 
i klimatycznych, nowa WPR "ustawi poprzeczkę" w tej dziedzinie jeszcze wyżej. Oprócz spełniania ambitnych 
wymogów obowiązkowych rolnicy będą mogli uczestniczyć w programach dobrowolnych i wnosić większy wkład 
w działania na rzecz środowiska i klimatu oraz otrzymywać z tego tytułu dodatkowe wsparcie. 
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W ramach proponowanego pierwszego filaru WPR każde państwo członkowskie musi opracować ekoprogramy.  
Mają one zachęcić rolników do stosowania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, 
lecz wykraczających poza wymogi obowiązkowe. Ekoprogramy przewidują również wsparcie dla rolników  
w tym zakresie. Ponadto co najmniej 30% środków z drugiego filaru WPR powinno zostać przeznaczone  
na działania związane z klimatem i ochroną środowiska.

 Wiedza i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla inteligentnego, odpornego i zrównoważonego rolnictwa, 
a WPR po 2020 r. będzie zachęcać do większych inwestycji w badania naukowe i innowacje oraz umożliwi 
rolnikom i społecznościom wiejskim czerpanie z nich korzyści. Proponuje się specjalny budżet w wysokości  
10 mld euro z unijnego programu ramowego „Horyzont Europa” na badania naukowe i innowacje dotyczące 
produkcji żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i biogospodarki. 

Uwagi podsumowujące

 Program „Czyste powietrze dla Europy” jasno określa cele dla wszystkich państw członkowskich UE w zakresie 
ograniczenia emisji. Europejska polityka rozwoju obszarów wiejskich wspiera obecnie rolników w ograniczaniu 
emisji. Za pomocą przyjętych w czerwcu 2018 r. propozycji reformy wspólnej polityki rolnej Komisja Europejska 
dąży do zaoferowania państwom członkowskim większej elastyczności przy opracowywaniu środków wsparcia 
dla rolników, którzy w większym stopniu przyczyniają się do ochrony klimatu i środowiska, przy uwzględnieniu ich 
potrzeb, a także przewiduje większą odpowiedzialność państw członkowskich w tym zakresie. Jestem przekonany, 
że propozycje te pozwolą Polsce uczynić kolejny krok w walce o czyste powietrze na obszarach wiejskich.
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2. Piotr Serafin, p.o. Dyrektora Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia  

 Rolnictwa

 „Działania KOWR na rzecz czystego powietrza”

 Nie ulega wątpliwości, że emisja pyłów oraz zanieczyszczeń do atmosfery przyczynia się do powstawania 
zjawiska tzw. smogu. Pojawia się ono cyklicznie w okresie jesienno-zimowym i spowodowane jest w głównej mierze 
niską emisją pochodzącą z ogrzewania domów jednorodzinnych, gdzie głównym paliwem jest węgiel oraz inne 
paliwa stałe, w tym drewno spalane w nieodpowiedni sposób w kominkach, nie wspominając o patologii związanej  
ze spalaniem śmieci w domowych kotłach. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami (KOBiZE) niska emisja pochodząca z gospodarstw domowych odpowiada za 52% emisji pyłów PM10 
oraz 87% emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu. 

 Zatem jednym z podstawowych czynników powstawania zjawiska smogu jest potrzeba ogrzewania budynków. 
W miastach walka z taką emisją powinna zmierzać do włączenia jak największej liczby gospodarstw domowych 
do sieci ciepłowniczej lub gazowej (bądź wykorzystywania innych ekologicznych źródeł ciepła) przy jednoczesnym 
wprowadzaniu i egzekwowaniu zakazu spalania paliw stałych. Natomiast w mniejszych miejscowościach, 
w tym w szczególności na terenach wiejskich, gdzie brak jest scentralizowanej produkcji ciepła, problem niskiej 
emisji można rozwiązać z dzięki efektywnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego jakie mają biogazownie 
rolnicze. Instalacje te wytwarzają energię elektryczną, ciepło lub biogaz, często z lokalnie dostępnych surowców 
lub odpadów z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Obecnie w naszym kraju funkcjonują już instalacje 
biogazu rolniczego, które ciepło uzyskiwane podczas wytwarzania energii elektrycznej dostarczają do domostw 
zlokalizowanych w pobliżu biogazowni oraz do budynków użyteczności publicznej, np. szkół, ośrodków zdrowia 
czy bibliotek. 

 Aktualnie do rejestru „wytwórców biogazu rolniczego” prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR 
wpisanych jest 96 instalacji biogazowych należących do 85 wytwórców. Roczna wydajność instalacji do wytwarzania 
biogazu rolniczego 405,18 mln m3/rok, natomiast łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji 101,632 MWe.

  W 2017 r. produkcja biogazu wyniosła ponad 291 mln m3, z którego wyprodukowano ponad 608 GWh 
energii elektrycznej. 82% powstałego prądu została wprowadzona do sieci (498 GWh), 12% zużyto na potrzeby 
produkcji (75 GWh), natomiast 4% wykorzystano na potrzeby własne (35 GWh). 

 Wprowadzenie do sieci ponad 498 GWh energii elektrycznej oznacza, że ponad 226 tys. gospodarstw 
domowych mogłoby zostać zaopatrzonych w 100% zieloną energię elektryczną pochodzącą wyłącznie z biogazowni 
rolniczych (przy założeniu średniorocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wg danych 
GUS wynoszącym 2,2 MWh,). To wzrost o ponad 35 tys. gospodarstw w stosunku do 2016 r.
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Podczas wytwarzania biogazu rolniczego w 2017 roku biogazownie przetworzyły 

blisko 3,8 mln ton substratów, z czego aż 85% (3,2 mln ton) stanowiły odpady i 

pozostałości z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego (najwięcej gnojowicy, 

pozostałości z owoców i warzyw, wywaru pogorzelnianego, itp). Pozostałe 15 % (0,6 mln 

ton) to surowce z upraw celowych (np. kiszonka z kukurydzy).  
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Według wyliczeń KOWR, na podstawie danych przekazanych przez stowarzyszenia 

branżowe, w 2017 r. uniknięta emisja CO2 w związku z utylizacją odpadów w 

biogazowniach rolniczych wyniosła ponad 2 mln ton. Należy dodać, że już samo 

zagospodarowanie 910 tys. ton odchodów zwierzęcych (gnojowica, obornik, pomiot 

kurzy) spowodowało, że ponad 12 mln m3 metanu nie przedostało się do atmosfery. 

 

Smog to nie tylko zanieczyszczenia wywoływane niską emisją. To także 

zanieczyszczenia powstające podczas spalania paliw w silnikach samochodowych. 

Transport drogowy jest również odpowiedzialny za emisję gazów cieplarnianych do 

atmosfery. Z danych KOBiZE wykazanych w Krajowym Raporcie Inwentaryzacyjnym za rok 

2018 wynika, że poziom emisji dwutlenku węgla z transportu stale wzrasta i w 2016 r. 

wyniósł 16,4% krajowej emisji gazów cieplarnianych.  

W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza spowodowanego rosnącą emisją 

gazów cieplarnianych z transportu drogowego, w 2009 r. Parlament Europejski i Rada 

przyjęła tzw. pakiet klimatyczno – energetyczny, który zobligował państwa członkowskie 
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 Smog to nie tylko zanieczyszczenia wywoływane niską emisją. To także zanieczyszczenia powstające 
podczas spalania paliw w silnikach samochodowych. Transport drogowy jest również odpowiedzialny za emisję 
gazów cieplarnianych do atmosfery. Z danych KOBiZE wykazanych w Krajowym Raporcie Inwentaryzacyjnym  
za rok 2018 wynika, że poziom emisji dwutlenku węgla z transportu stale wzrasta i w 2016 r. wyniósł 16,4% 
krajowej emisji gazów cieplarnianych. 

  W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza spowodowanego rosnącą emisją gazów cieplarnianych 
z transportu drogowego, w 2009 r. Parlament Europejski i Rada przyjęła tzw. pakiet klimatyczno – energetyczny, 
który zobligował państwa członkowskie m.in. do wprowadzania na rynek minimalnych ilości biokomponentów 
i biopaliw ciekłych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo, 
w ramach przepisów wykonawczych do ww. pakietu, wprowadzono obowiązek wytwarzania biokomponentów 
z zachowaniem tzw. kryteriów zrównoważonego rozwoju, które w sposób precyzyjny określiły sposób pozyskania 
surowców do ich produkcji, zgodny z zachowaniem ochrony obszarów o dużym znaczeniu przyrodniczym. 
Ponadto, zostały wprowadzone limity dotyczące wysokości redukcji emisji dwutlenku węgla w porównaniu  
do emisji z paliw kopalnych, które biokomponenty musiały spełniać, aby zostać uznane za zrównoważone.

  W Polsce przepisy w powyższym zakresie zostały wprowadzone do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Obejmowały one także rozszerzenie dotychczasowych kompetencji 
Dyrektora Generalnego KOWR w zakresie nadzoru nad rynkiem biokomponentów, o sprawowanie kontroli 
nad prawidłowym procesem wydawania certyfikatów w ramach uznanych przez Komisję Europejską systemów 
certyfikacji oraz udzielania zgód na korzystanie z tych systemów przez ich administratorów. 

  W Polsce produkcja biokomponentów odbywa się pod rygorami trzech systemów certyfikacji uznanych  
przez Komisję Europejską, wśród nich jest również system polski KZR INIG. 

Uznane systemy certyfikacji zarejestrowane w KOWR
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Dyrektor Generalny KOWR administruje również rejestrem jednostek 

certyfikujących, tj. podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 

wydawania certyfikatów podmiotom certyfikowanych (podmiotom prowadzącym 

działalność w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, 

. 

 Dyrektor Generalny KOWR administruje również rejestrem jednostek certyfikujących, tj. podmiotów 
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wydawania certyfikatów podmiotom certyfikowanych 
(podmiotom prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, 
importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, a także ich obrotu) w ramach 
uznanych systemów certyfikacji. Uprawnienia do wydawania certyfikatów podsiada w 14 jednostek certyfikujących. 
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 Wydany certyfikat uprawnia podmiot certyfikowany do stosowania uznanego systemu certyfikacji w ramach 
prowadzonej działalności oraz wystawienia poświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów zrównoważonego 
rozwoju przez wytworzony produkt. Potwierdza także wdrożenie w zakładzie systemu bilansu masy, uprawniającego 
do mieszania partii biokomponentów o różnym stopniu zrównoważenia. 

 Należy podkreślić, że certyfikowany jest cały łańcuch dostaw i podmiotów biorących w nim udział, rozpoczynając 
od upraw rolnych lub wytworzenia produktu będącego surowcem do produkcji biokomponentów (np. odpadu 
rolno-spożywczego), poprzez pośredników, przetwórców oraz wytwórców biokomponentów, którzy dostarczają 
je końcowych odbiorców (najczęściej koncerny paliwowe). W 2017 roku zacertyfikowanych zostało 769 podmiotów.

 

Liczba wydanych certyfikatów w ramach poszczególnych uznanych systemów certyfikacji 
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Z danych będących w posiadaniu KOWR wynika, że od 2015 r. produkcja 

biokomponentów w Polsce odbywa się zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju. 

Jednocześnie, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie rynku, wynikające z konieczności 

  Z danych będących w posiadaniu KOWR wynika, że od 2015 r. produkcja biokomponentów w Polsce 
odbywa się zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie 
rynku, wynikające z konieczności realizacji przyjętych celów unijnych, produkcja biokomponentów stale wzrasta.  
Przez ostatnie 10 lat (2007-2017) produkcja estrów metylowych powiększyła się ponad 20 krotnie, natomiast 
bioetanolu pond 2 krotnie. W 2017 r. wyprodukowano ich łącznie ponad 1,1 mln ton.

Produkcja estrów metylowych w latach 2007 - 2017
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realizacji przyjętych celów unijnych, produkcja biokomponentów stale wzrasta. Przez 
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Produkcja bioetanolu w latach 2007 - 2017 

 
 

Głównym surowcem do wytworzenia estrów był olej wytłoczony z nasion rzepaku, 

a w przypadku bioetanolu - kukurydza, destylat rolniczy i pozostałości skrobiowe. Warto 

również podkreślić, że coraz częściej do produkcji biokomponentów wykorzystuje się 

surowce odpadowe, którym przypisany jest zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. 

Jest to słuszny kierunek, biorąc pod uwagę konieczność utylizacji odpadów i redukcję 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wg danych Krajowej Izby Biopaliw w 2017 r. dzięki 
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 Głównym surowcem do wytworzenia estrów był olej wytłoczony z nasion rzepaku, a w przypadku bioetanolu 
- kukurydza, destylat rolniczy i pozostałości skrobiowe. Warto również podkreślić, że coraz częściej do produkcji 
biokomponentów wykorzystuje się surowce odpadowe, którym przypisany jest zerowy poziom emisji gazów 
cieplarnianych. Jest to słuszny kierunek, biorąc pod uwagę konieczność utylizacji odpadów i redukcję emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery. Wg danych Krajowej Izby Biopaliw w 2017 r. dzięki zastosowaniu krajowych 
biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju uniknięto emisji CO2 w ilości 1,6 mln ton.

 Od 1 stycznia 2018 r. biokomponenty wytworzone z „niespożywczych” surowców są preferencyjnie 
traktowane, tzn. mogą być podwójnie zaliczone na poczet realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Oprócz 
odpadów przemysłowych nienadających się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt, 
uprzywilejowanymi surowcami są między innymi słoma, obornik i osad ściekowy, surowa gliceryna, niespożywczy 
materiał celulozowy, algi hodowane na lądzie, w stawach lub fotobioreaktorach, i inne. Biokomponenty te mogą 
być również wytwarzane ze zużytego oleju kuchennego czy tłuszczy zwierzęcych. 

 Jednak uwzględniając specyfikę polskiej branży, opartej przede wszystkim na ogólnodostępnych surowcach 
rolniczych, to one będą stanowiły podstawowy surowiec do produkcji biokomponentów jeszcze przez długi 
czas. Utrzymanie takiej bazy surowcowej przyczynia się także do stabilizacji cen produktów rolnych, zwiększania 
dochodów w rolnictwie oraz wytwarzania wysokobiałkowych pasz dla zwierząt gospodarskich.

 Korzystając z kolejnych ustawowych uprawnień jakie posiada KOWR, tj. wspieranie działań na rzecz odnawialnych 
źródeł energii, w szczególności w rolnictwie, na 2019 rok przygotowywana jest kampania informacyjna informacyjno-
edukacyjna promująca wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a także upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
możliwości wykorzystywania lokalnie dostępnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszania 
uciążliwości wpływu rolnictwa na jakość życia na terenach wiejskich.

 Kampania ta polegać będzie na przeprowadzeniu w każdym z 16 województw jednodniowych spotkań. 
Dedykowane one będą rolnikom otwartym i świadomym zmian klimatycznych i środowiskowych jakie zachodzą 
w naszym otoczeniu, którzy choć trochę zainteresowani są samodzielnym wytwarzaniem energii ze źródeł 
odnawialnych. 
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Chcielibyśmy, aby praktycy, którzy na co dzień użytkują instalacje odnawialnych źródeł energii, jak biogazownie, 
panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę czy małe elektrowni wodne, zaprezentowali swoje instalacje i opowiedzieli 
o korzyściach płynących z posiadania własnego źródła energii. Szkolenie obejmować będzie również zagadnienia 
związane z uwarunkowaniami i kosztami pozyskania energii, a także możliwością sfinansowania inwestycji 
z dostępnych w różnych instytucjach środków finansowych. 

 Wszystkie działania prowadzone przez KOWR w zakresie odnawialnych źródeł energii pośrednio  
lub bezpośrednio wpływają na poprawę jakości naszego środowiska i klimatu. Doskonale wypełniają też zapisy 
„Planu dla wsi – rolnictwo dla ekologii”, zgodnie z którym „Podjęte zostaną działania mające na celu wsparcie 
wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii  
w rolnictwie, które są przyjazne środowisku oraz akceptowalne społecznie”.
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3. Michał Wiśniewski, p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego   
 Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 „Perspektywy rozwoju biogazu rolniczego”

 Walka z zanieczyszczeniem powietrza na obszarach wiejskich wymaga nie tylko działań edukacyjnych, ale przede 
wszystkim zapewnienia odpowiednich warunków ekonomicznych gwarantujących opłacalność inwestowania 
w odnawialne źródła energii, w tym w szczególności w energetykę rozproszoną. Pierwsze biogazownie rolnicze 
w Polsce uruchomiono ponad 10 lat temu, a od kilku lat obowiązują przepisy regulujące warunki wykonywania 
działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu 
rolniczego. Wprowadzono także ułatwienia dla przedsiębiorców polegające na zniesieniu obowiązku uzyskania 
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i zastąpiono ten wymóg prostszą i szybszą procedurą uzyskania 
wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Rejestr ten jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa (KOWR). Uproszczono również możliwości związane ze stosowaniem masy pofermentacyjnej, 
jako nawozu organicznego.

 Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności biogazowni 
rolniczych, wymagających zaangażowania znacznego kapitału, jest uzależniony od systemu wsparcia zarówno 
na poziomie inwestycyjnym, jak i operacyjnym.

 Początkowo energia elektryczna i ciepło wytwarzane z biogazu rolniczego były objęte wsparciem finansowym 
w postaci zielonych (za produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł) oraz żółtych certyfikatów 
(za produkcję energii w wysokosprawnej kogeneracji), których cena zapewniała opłacalność inwestycji i przyczyniła 
się do rozwoju branży. Jednak dynamika przyrostu nowych mocy po kilku latach została ograniczona przez 
spadające ceny zielonych certyfikatów. Spadek cen był na tyle głęboki, że od 2015 r. w Polsce nie podejmowano 
decyzji o budowie nowych instalacji. W związku z tym podjęto próbę modyfikacji przepisów dotyczących systemu 
wsparcia.
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Przedsiębiorcy, którzy wybudowali instalacje w pierwszym latach kształtowania się 

krajowego rynku biogazu rolniczego, zostali wsparci poprzez wprowadzone od połowy 

2016 r. błękitne certyfikaty dedykowane wyłącznie biogazowniom rolniczym. Obowiązek 

zakupu i umorzenia tych certyfikatów został wydzielony z ogólnego systemu zielonych 

certyfikatów. Równocześnie dzięki ustalonemu poziomowi udziału błękitnych 

certyfikatów w realizacji celów OZE ich cena osiągnęła, a później nawet przekroczyła, 

wysokość opłaty zastępczej. To rozwiązanie znacznie przyczyniło się do poprawy kondycji 

finansowej biogazowni. 

 Niezależnie od powyższych działań w przepisach ustawy OZE przewidziano również 

preferencje dla potencjalnych nowych inwestorów zainteresowanych produkcją energii 

elektrycznej z biogazu rolniczego i sprzedażą jej w ramach aukcji organizowanych przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wprowadzono oddzielny koszyk aukcyjny 

dedykowany wyłącznie biogazowniom rolniczym, w podziale na instalacje o mocy 

zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW oraz o mocy powyżej 1 MW. Dzięki przyjętym 

rozwiązaniom biogazownie nie muszą obecnie konkurować z pozostałymi źródłami 

energii. Ustalono również minimalną cenę referencyjną dedykowaną wyłącznie energii 
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 Przedsiębiorcy, którzy wybudowali instalacje w pierwszym latach kształtowania się krajowego rynku biogazu 
rolniczego, zostali wsparci poprzez wprowadzone od połowy 2016 r. błękitne certyfikaty dedykowane wyłącznie 
biogazowniom rolniczym. Obowiązek zakupu i umorzenia tych certyfikatów został wydzielony z ogólnego systemu 
zielonych certyfikatów. Równocześnie dzięki ustalonemu poziomowi udziału błękitnych certyfikatów w realizacji 
celów OZE ich cena osiągnęła, a później nawet przekroczyła, wysokość opłaty zastępczej. To rozwiązanie znacznie 
przyczyniło się do poprawy kondycji finansowej biogazowni.

 Niezależnie od powyższych działań w przepisach ustawy OZE przewidziano również preferencje 
dla potencjalnych nowych inwestorów zainteresowanych produkcją energii elektrycznej z biogazu rolniczego 
i sprzedażą jej w ramach aukcji organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wprowadzono oddzielny 
koszyk aukcyjny dedykowany wyłącznie biogazowniom rolniczym, w podziale na instalacje o mocy zainstalowanej 
elektrycznej poniżej 1 MW oraz o mocy powyżej 1 MW. Dzięki przyjętym rozwiązaniom biogazownie nie muszą 
obecnie konkurować z pozostałymi źródłami energii. Ustalono również minimalną cenę referencyjną dedykowaną 
wyłącznie energii elektrycznej pochodzącej z biogazu rolniczego, która w latach 2016 – 2018 nie może być niższa 
niż 550 zł/MWh.

 Dodatkowo, w 2018 roku znowelizowano przepisy ustawy OZE, która wprowadziła oczekiwane przez branżę, 
korzystne rozwiązania w zakresie systemu wsparcia. Oprócz istniejącego do tej pory systemu aukcji, biogazownie 
rolnicze mogą ubiegać się o wsparcie w postaci taryf gwarantowanych, tzw. feed-in-tariff (FiT) – dla instalacji 
o mocy do 0,5 MWe, oraz systemu dopłat do ceny rynkowej tzw. feed-in-premium (FiP) – dla instalacji o mocy  
do 1,0 MWe. Instrumenty te zostały skierowane przede wszystkim do mniejszych inwestorów, dla których 
procedura udziału w aukcjach mogłaby okazać się skomplikowana. Ustawodawca określił również korzystne ceny 
referencyjne dla ww. instalacji, które wynoszą: 90% z kwoty 630 zł/MWh w przypadku biogazowni rolniczych o mocy  
do 0,5 MWe oraz 550 zł/MWh w przypadku biogazowni rolniczych o mocy do 1,0 MWe.

Wydaje się, że ostatnią kwestią wymagającą szybkiego uregulowania jest wsparcie wysokosprawnej kogeneracji. 
Obecnie funkcjonują żółte certyfikaty, które zostaną wygaszone do końca 2018 roku. Aktualnie trwają prace 
legislacyjne nad opracowaniem założeń do zupełnie nowej ustawy o wspieraniu wysokosprawnej kogeneracji, 
w której te kwestie powinny również zostać uwzględnione.

 Zgodnie z założeniami pod koniec 2018 roku Urząd Regulacji Energetyki ogłosi aukcje na zakup energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, dodatkowo mniejsi inwestorzy mogą składać deklaracje o przystąpieniu 
do systemu taryf gwarantowanych. Niemniej jednak, uwzględniając czas potrzebny na zrealizowanie inwestycji, 
pierwszych nowych instalacji w Polsce należy spodziewać się pod koniec 2019 r.

 Warto również podkreślić, że Polska jako kraj o dużym potencjale produkcji rolniczej jest idealnym miejscem 
do rozwoju instalacji ukierunkowanych na przetwarzanie odpadów i pozostałości z produkcji rolnej lub przemysłu 
rolno-spożywczego. Według różnych źródeł potencjał surowcowy Polski możliwy do przetworzenia 
w biogazowniach rolniczych pozwala na wytworzenie w skali roku około 8 mld m3 biogazu rolniczego. Dodatkowo 
z informacji rynkowych wynika, że możliwe jest powstanie w najbliższych latach około 400 nowych instalacji 
o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej około 500 MWe.

 Niewątpliwie jednym z wielu atutów biogazowni rolniczych jest stabilność oraz elastyczność produkcji energii 
elektrycznej i ciepła, a także niezależność tej produkcji od czynników pogodowych, takich jak wiatr czy słońce. 
Dostrzegając te walory można pokusić się o zidentyfikowanie kilku kierunków, w których biogazownie rolnicze 
mogą wnieść swój wkład.
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Biogazownie rolnicze a energetyka rozproszona 

 Biogazownie rolnicze swoim profilem działalności doskonale wpisują się w koncepcję energetyki rozproszonej. 
Mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju, wszędzie tam gdzie dostępne są surowce. Z wytworzonego 
biogazu rolniczego produkują głównie energię elektryczną, którą najczęściej sprzedają do operatorów systemów 
dystrybucyjnych elektroenergetycznych, choć zdarzają się przypadki gdy energia trafia bezpośrednio do obiorców 
zewnętrznych (np. zakładów przetwórczych). 

 Instalacje biogazu rolniczego stanowią również idealną bazę do tworzenia lokalnych spółdzielni energetycznych, 
które swoim członkom mogą gwarantować stabilność dostaw energii elektrycznej, gazu, ciepła czy chłodu. Jest to 
jeden z niewielu typów instalacji OZE, który może pracować ponad 8 tys. godzin rocznie. Biogazownie rolnicze 
dzięki swojej elastyczności produkcyjnej mogą stanowić swojego rodzaju magazyn energii. W okresach, gdy prąd 
jest produkowany z innych odnawialnych źródeł (np. energii wiatru lub słońca) biogazownia może zmagazynować 
wytwarzany biogaz, aby rozpocząć wytwarzanie prądu, kiedy pozostałe instalacje nie mogą go produkować.

 Biogazownie rolnicze są instalacjami które z łatwością mogą dostosować się rodzajem wytwarzanej energii 
do potrzeb końcowych odbiorców. Mogą produkować zarówno energię elektryczną, ciepło, chłód czy biogaz 
(lub biometan) w zależności od potrzeb okolicznych mieszkańców, obiektów użyteczności publicznej czy przemysłu. 
Poniżej zaprezentowano rozmieszczenie biogazowni rolniczych na terenie kraju w ujęciu wojewódzkim.
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Biogaz rolniczy a gazyfikacja 

Biogazownie rolnicze to instalacje mogące wykorzystywać biomasę pochodzenia 

rolniczego do wytwarzania biogazu, który po oczyszczeniu (niekoniecznie do parametrów 

gazu ziemnego) może być wykorzystywany przez lokalną społeczność i przemysł. W 

związku z tym powinny one powstawać również na terenach tzw. ”białych plam”, 

występujących na krajowej mapie sieci gazowych. Stworzenie lokalnych sieci biogazowych 

może wpłynąć na zmianę sposobu ogrzewania domostw na terenach wiejskich, a tym 

samym na eliminację pieców opalanych paliwami stałymi i w konsekwencji na 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.  

Instalacje biogazu rolniczego, oprócz sprzedaży samego biogazu do odbiorców 

końcowych, mogą być także dostawcami biometanu do sieci dystrybucyjnych gazowych. 

Takie rozwiązanie wiąże się jednak ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi na 

urządzenia uzdatniające biogaz do parametrów gazu ziemnego. Niezbędne jest również 

wypracowanie nowych norm jakościowych dla biometanu wtłaczanego do sieci. Normy te 

powinny być możliwe do spełnienia zarówno przez branżę biogazową, jak i akceptowalne 

przez sieci gazowe. 

Biogaz rolniczy a gazyfikacja

 Biogazownie rolnicze to instalacje mogące wykorzystywać biomasę pochodzenia rolniczego do wytwarzania 
biogazu, który po oczyszczeniu (niekoniecznie do parametrów gazu ziemnego) może być wykorzystywany przez 
lokalną społeczność i przemysł. W związku z tym powinny one powstawać również na terenach tzw. ”białych 
plam”, występujących na krajowej mapie sieci gazowych. Stworzenie lokalnych sieci biogazowych może wpłynąć 
na zmianę sposobu ogrzewania domostw na terenach wiejskich, a tym samym na eliminację pieców opalanych 
paliwami stałymi i w konsekwencji na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 
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 Instalacje biogazu rolniczego, oprócz sprzedaży samego biogazu do odbiorców końcowych, mogą być także 
dostawcami biometanu do sieci dystrybucyjnych gazowych. Takie rozwiązanie wiąże się jednak ze zwiększonymi 
nakładami inwestycyjnymi na urządzenia uzdatniające biogaz do parametrów gazu ziemnego. Niezbędne jest 
również wypracowanie nowych norm jakościowych dla biometanu wtłaczanego do sieci. Normy te powinny być 
możliwe do spełnienia zarówno przez branżę biogazową, jak i akceptowalne przez sieci gazowe.

Biogaz a elektromobilność

 Biogazownie rolnicze wytwarzające obecnie energię elektryczną najczęściej wprowadzają ją bezpośrednio 
do sieci elektroenergetycznych, skąd trafia ona do gniazdek domowych, jest wykorzystywana w przemyśle 
lub do napędzania nielicznych jeszcze samochodów lub pojazdów elektrycznych używanych w transporcie 
publicznym. 

 Instalacje biogazu rolniczego wyposażone w szybkie ładowarki, stanowić mogą doskonałe uzupełnienie punktów 
ładowania samochodów elektrycznych. Aktualnie miejsca gdzie powstają te punkty zazwyczaj zlokalizowane są 
w dużych aglomeracjach miejskich. Biogazownie rolnicze znajdujące się na terenach wiejskich mogą doskonale 
wpisać się w krajową mapę miejsc ładowania elektrycznych pojazdów. 

Biogaz a transport

 Biogazownie rolnicze mogą także uzupełnić ofertę paliwową dla pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Zgodnie 
z badaniami przeprowadzanymi przez instytuty naukowe związane z branżą motoryzacyjną, biometan wytworzony 
z biogazu rolniczego może zastąpić LNG w formie ciekłej, jak i CNG w formie sprężonej. Stale rozszerzająca 
się oferta pojazdów z fabryczną instalacją gazową, tzw. pojazdów NGV (samochody osobowe, dostawcze 
oraz autobusy) przekonuje, że w tej dziedzinie biogaz rolniczy również może znaleźć swoje zastosowanie. 

Biogaz a przemysł

 Biogazownie rolnicze pełnią być może niedocenianą jeszcze rolę utylizatorów odpadów i pozostałości z rolnictwa 
oraz przemysłu rolno-spożywczego. To co jest problemem dla przemysłu napędzanego przez powszechną 
konsumpcję, biogazownie rolnicze przetwarzają na biogaz, a następnie na energię elektryczną, ciepło, chłód, 
biogaz lub biometan.

 Instalacje biogazu rolniczego już teraz są dostawcą energii dla innych rodzajów działalności gospodarczych. 
Ciepło wytwarzane w kogeneracji jest wykorzystywane na potrzeby produkcyjne biogazowni, jak również 
korzystają z niego okoliczne zakłady, np. suszarnie, kotłownie, ubojnie itp. Można powiedzieć, że wszystkie gałęzie 
przemysłu, gdzie potrzebny jest prąd, gaz, ciepło czy chłód, stają się potencjalnymi kontrahentami biogazowni 
rolniczych.

 Biogazownie rolnicze będą stawać się istotne również w innych gałęziach przemysłu, niekoniecznie związanych 
z branżą rolno-spożywczą. Zwiększająca się presja środowiskowa oraz konieczność zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych zmusza wielkie przedsiębiorstwa do korzystania z zielonej energii, a tą w różnej postaci dostarczać 
mogą właśnie biogazownie rolnicze.

 Instalacje biogazu rolniczego ze swoją bogatą ofertą energetyczną, będą również wpływać na poprawę 
wizerunku polskich firm oraz międzynarodowych koncernów prowadzących działalność gospodarczą w naszym 
kraju. Niektóre z nich przeszły, zapowiedziały przejście lub deklarują stopniowe i rozłożone w czasie dochodzenie 
do 100% wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku to już teraz 
zauważalna przez coraz bardziej świadomych i wymagających konsumentów kwestia wizerunkowa firm, która 
niewątpliwie wpływa na zwiększenie konkurencyjności marki oraz wytwarzanych produktów. 
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Biogaz a lokalne społeczności

 Biogazownie rolnicze poprzez swoją działalnością niewątpliwie wpływają na poprawę życia lokalnych 
społeczności. Opracowania naukowe wskazują, że poddawanie gnojowicy czy obornika procesowi fermentacji 
metanowej wpływa na zmniejszenie uciążliwości odorowej w stosunku do tradycyjnego sposobu nawożenia 
pól tymi nawozami. W konsekwencji uprawa roślin oraz chów zwierząt gospodarskich jest mniej dokuczliwa 
dla mieszkańców terenów wiejskich. 

 Instalacje biogazu rolniczego oprócz czystej zielonej energii produkują nawozy, które mogą być bezpiecznie 
stosowane na polach uprawnych lub w ogródkach działkowych czy sadach. Coraz częściej nawozy te w różnej 
postaci (płynnej czy w formie pelletu) można spotkać w sieciach handlowych oraz w okolicznych sklepach 
ogrodniczych. 

 Biogazownie rolnicze oraz ich wkład w poprawę jakości życia lokalnych społeczności zostały zauważone w wielu 
lokalizacjach. Możliwe jest to dzięki inwestorom, którzy przez cały czas planowania, projektowania i realizacji 
inwestycji na bieżąco informowali oraz blisko współpracowali z mieszkańcami i lokalnymi władzami. Połączenie 
potrzeb mieszkańców oraz oferty energetycznej biogazowni rolniczej sfinalizowane zostało np. poprzez dostawę 
taniego ciepła do domów mieszkalnych, ogrzewanie budynków użyteczności publicznej jak baseny czy szkoły. 
Takie podejście skutkuje zwiększeniem akceptowalności mieszkańców dla powstawania biogazowni rolniczych 
w najbliższym sąsiedztwie. 

 Instalacje biogazu rolniczego to również miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców, którzy zatrudniani są 
do obsługi instalacji. Generują również dodatkowe zamówienia na towary i usługi dla lokalnie działających firm. 
W konsekwencji oprócz tworzenia nowych miejsc pracy i aktywizacji małych przedsiębiorstw, przyczyniają się 
także do wzrostu wpływów z podatków do budżetu samorządów.

 Podsumowując, walka z zanieczyszczeniem powietrza na obszarach wiejskich wymaga pozytywnej koniunktury 
dla energetyki rozproszonej i instalacji odnawialnych źródeł energii. Przykładem tego typu instalacji z dużym 
potencjałem rozwojowym w Polsce są biogazownie rolnicze.
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4. Anna Król - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony  
 Środowiska i Gospodarki Wodnej (koordynuje i wprowadza w życie  
 prospołeczny system dopłat w postaci rządowego Programu Czyste Powietrze)

 „Polska wolna od smogu dzięki 
 Programowi Priorytetowemu Czyste Powietrze”

 Zanieczyszczenie atmosfery powoduje powstanie na ziemi szeregu niekorzystnych zjawisk, do których należy 
smog, czyli mgła w postaci pyłu zawieszonego w powietrzu. Smog składa się z pyłów zawieszonych metali ciężkich, 
dioksyny, furanów oraz rakotwórczy benzo[alfa]piren. Są to substancje szkodliwe dla zdrowia, powodujące kaszel, 
zadyszkę, problemy z oddychaniem, zwiększające podatność na infekcje układu oddechowego, alergie, astmę, 
przyczyniające się do zawału, nowotworów. 

Za wysokie powstanie smogu odpowiada:

 • spaliny z budynków jednorodzinnych – 52 % 
 • przemysł – 17%, 
 • spaliny samochodowe (głównie emitują je stare samochody) – 10%, 
 • energetyka zawodowa – 8%, 
 • rolnictwo – 4 %, 
 • inne źródła – 9 %

 Zanieczyszczenia spowodowane niską emisją powstającą w wyniku ogrzewania budynków jednorodzinnych 
m.in. przez spalanie złej jakości paliw stałych stanowią główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza w Polsce. 
W wielu domach wykorzystuje się mieszaninę niskiej jakości węgla, drewna i śmieci, spalanych w ręcznie ładowanych 
kotłach o niskiej sprawności, które powodują znaczące emisje cząstek stałych stanowiących poważne zagrożenie 
dla zdrowia. 

  W Polsce największe stężenie smogu występuje w miastach t.j.: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław 
Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Kraków, Skawina i Nowy Sącz i Niepołomice. Warszawa zajmuje 68. miejsce 
w niechlubnym rankingu.

 Najwyższe stężeniu rakotwórczego benzo[alfa]pirenu odnotowuje się w miastach: Nowa Ruda (17 ng/m3),  
Nowy Targ i Opoczno (15 ng/m3), Rybnik (12 ng/m3), Sucha Beskidzka (11 ng/m3), Nowy Sącz i Proszowice  
(10 ng/m3). Dla przykładu poziom benzo[alfa]pirenu w Londynie wynosi 0,21 ng/m3. Podane dane dotyczą  
2014 roku. Miasto w Polsce o najczystszym powietrzu to Słupsk, ze stężeniem 0.99 ng/m3.
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Najwyższe stężeniu rakotwórczego benzo[alfa]pirenu odnotowuje się w miastach t.j.: 

Nowa Ruda (17 ng/m3), Nowy Targ i Opoczno (15 ng/m3), Rybnik (12 ng/m3), Sucha 

Beskidzka (11 ng/m3), Nowy Sącz i Proszowice (10 ng/m3). Dla przykładu poziom 

benzo[α]pirenu w Londynie wynosi 0,21 ng/m3. Podane dane dotyczą 2014 roku. Miasto 

w Polsce o najczystszym powietrzu to Słupsk, ze stężeniem 0.99 ng/m3. 

 

 
 

 

Na terenie całego kraju wyróżnia się trzy klasy stref zanieczyszczeń powietrza:  

A -poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego,  

B -pośrednia,  

C -poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o 

margines tolerancji. 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza, że na jej terenie 

stwierdzono wystąpienie przekroczeń wartości normatywnych stężeń zanieczyszczenia 

obowiązujących w Polsce i wskazuje na potrzebę podjęcia stosownych działań 

naprawczych, zmierzających do poprawy jakości powietrza. 

Główną przyczyną zakwalifikowania stref w Polsce do klasy C, podobnie jak w poprzednich 

latach, były wyniki oceny dotyczącej pyłu PM10 i B(a)P. W 2016 roku 43 strefy w kraju (ok. 

93% wszystkich) zaliczono do klasy C ze względu na benzo(a)piren. Ze względu na pył PM10 

Na terenie całego kraju wyróżnia się trzy klasy stref zanieczyszczeń powietrza: 

 A -poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego, 

B -pośrednia, 

C -poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji.

 Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza, że na jej terenie stwierdzono wystąpienie 
przekroczeń wartości normatywnych stężeń zanieczyszczenia obowiązujących w Polsce i wskazuje na potrzebę 
podjęcia stosownych działań naprawczych, zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 Główną przyczyną zakwalifikowania stref w Polsce do klasy C, podobnie jak w poprzednich latach, były wyniki 
oceny dotyczącej pyłu PM10 i B(a)P. W 2016 roku 43 strefy w kraju (ok. 93% wszystkich) zaliczono do klasy C  
ze względu na benzo(a)piren. Ze względu na pył PM10 klasę C przypisano 35 strefom (ok. 76% wszystkich). 
Znaczną liczbę - 18 stref (39%) zaliczono do klasy C dla pyłu PM2,5

 Należy jednak pamiętać, że klasa strefy jest określana na podstawie stężeń występujących w rejonach potencjalnie 
najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. Zaliczenie strefy do klasy C nie powinno być utożsamiane ze złą 
oceną jakości powietrza na terenie całej strefy.
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klasę C przypisano 35 strefom (ok. 76% wszystkich). Znaczną liczbę - 18 stref (39%) 

zaliczono do klasy C dla pyłu PM2,5 

Należy jednak pamiętać, że klasa strefy jest określana na  podstawie stężeń występujących 

w rejonach potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych daną substancją. Zaliczenie strefy 

do klasy C nie powinno być utożsamiane ze złą oceną jakości powietrza na terenie całej 

strefy. 

 

 
 

 

Działania NFOŚiGW 

Od początku działalności, czyli od 1989 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej wspierał działania służące poprawie jakości powietrza w Polsce. 

Dorobkiem tych działań jest: 

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w postaci: 

 emisji SO2 o 800 tys. ton/rok; 

 emisji pyłów o 260 tys. ton/rok; 

 emisji CO2 o 14,8 mln ton/rok. 

- zwiększenie efektywności energetycznej: 

 oszczędność energii – 3,4 TWh/rok; 

 termomodernizacji 4,2 tys. budynków użyteczności publicznej. 
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Działania NFOŚiGW

 Od początku działalności, czyli od 1989 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wspierał działania służące poprawie jakości powietrza w Polsce. Dorobkiem tych działań jest:

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w postaci:

• emisji SO2 o 800 tys. ton/rok;

• emisji pyłów o 260 tys. ton/rok;

• emisji CO2 o 14,8 mln ton/rok.

- zwiększenie efektywności energetycznej:

• oszczędność energii – 3,4 TWh/rok;

• termomodernizacji 4,2 tys. budynków użyteczności publicznej.

- produkcja energii z odnawialnych źródeł energii – 2,1 TWh/rok;

 Obecnie NFOŚiGW – we współpracy z Ministerstwem Środowiska, wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska oraz Bankiem Ochrony Środowiska – przygotował ogólnopolski Program Czyste Powietrze, który jest 
skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych.

Cele Programu Czyste Powietrze

 Program Czyste Powietrze zakłada kompleksowe podejście do inwestycji, promując kompleksową 
termomodernizację (wymiana źródła ciepła, termoizolacja przegród zewnętrznych, instalacja OZE) co w znaczącym 
stopniu ma wpłynąć na zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza oraz na obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Zasięg programu i do kogo jest kierowany 

 Ogólnopolski Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności 
lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a także do osób, które uzyskały zgodę 
na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
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Skutki smogu i niskiej emisji
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Ubóstwo energetyczne 

Na podstawie badań, przeprowadzonych w 2016 roku 12,2%, mieszkańców Polski było 

dotkniętych ubóstwem energetycznym, czyli ograniczonym dostępem do energii i usług 

energetycznych. 

Ubóstwo energetyczne dotyka przede wszystkim mieszkańców wsi i małych miast (do 20 

tys. mieszkańców). W liczącej około 6 milionów gospodarstw domowych zamieszkujących 

w domach jednorodzinnych, 14,1% jest dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego. 

Problem ubóstwa energetycznego bardzo silnie powiązany jest z problemem ubóstwa w 

ujęciu ekonomicznym. Dlatego też intensywność wsparcia dotacyjnego Program Czyste 

Powietrze uzależnia od wielkości dochodów przypadającą na jednego mieszkańca. W ten 

sposób zadbaliśmy w programie również o tych najuboższych. 

Liczba budynków jednorodzinnych, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 2003r. 

szacowana jest na 4,5 mln budynków. W większości przypadków, są to budynki wzniesione 

bez uwzględnienia zasad konstrukcji budynku energooszczędnego. To one, w pierwszej 

kolejności wymagają podjęcia prac termomodernizacyjnych, a więc ocieplenia ścian, 

wymiany okien oraz kotła. Od 2003 roku obowiązują nowe Warunki Techniczne, które 

Ubóstwo energetyczne

 Na podstawie badań, przeprowadzonych w 2016 roku 12,2%, mieszkańców Polski było dotkniętych ubóstwem 
energetycznym, czyli ograniczonym dostępem do energii i usług energetycznych.

 Ubóstwo energetyczne dotyka przede wszystkim mieszkańców wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców). 
W liczącej około 6 milionów gospodarstw domowych zamieszkujących w domach jednorodzinnych, 14,1%  
jest dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego.

 Problem ubóstwa energetycznego bardzo silnie powiązany jest z problemem ubóstwa w ujęciu ekonomicznym. 
Dlatego też intensywność wsparcia dotacyjnego Program Czyste Powietrze uzależnia od wielkości dochodów 
przypadającą na jednego mieszkańca. W ten sposób zadbaliśmy w programie również o tych najuboższych.

 Liczba budynków jednorodzinnych, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 2003r. szacowana  
jest na 4,5 mln budynków. W większości przypadków, są to budynki wzniesione bez uwzględnienia zasad konstrukcji 
budynku energooszczędnego. To one, w pierwszej kolejności wymagają podjęcia prac termomodernizacyjnych, 
a więc ocieplenia ścian, wymiany okien oraz kotła. Od 2003 roku obowiązują nowe Warunki Techniczne,  
które wymusiły wznoszenie budynków z uwzględnieniem wyższej izolacyjności przegród zewnętrznych.  
W tych budynkach przewidujemy już tylko wymianę źródła ciepła na źródła przyjazne środowisku. Ich liczba 
szacowana jest na około 887 tys.
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Założenia Programu

 Program Priorytetowy Czyste powietrze ma w swoich założeniach przede wszystkim likwidację lokalnej 
uciążliwości, zwanej popularnie smogiem. Takie zanieczyszczenia, jak pył zawieszony ( w tym jego najdrobniejsze 
frakcje, których wskaźnik wyrażony jest w postaci PM10 i PM2,5) i towarzyszący mu benzo(alfa)piren oraz dwutlenek 
siarki, emitowane są przez kominy segmentu komunalno-bytowego i wpływają na pogorszenie jakości powietrza 
na terenach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową. 
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wymusiły wznoszenie budynków z uwzględnieniem wyższej izolacyjności przegród 

zewnętrznych. W tych budynkach przewidujemy już tylko wymianę źródła ciepła na źródła 

przyjazne środowisku. Ich liczba szacowana jest na około 887 tys. 

 

Założenia Programu 

Program Priorytetowy Czyste powietrze ma w swoich założeniach przede wszystkim 

likwidację lokalnej uciążliwości, zwanej popularnie smogiem. Takie zanieczyszczenia, jak 

pył zawieszony (w tym jego najdrobniejsze frakcje, których wskaźnik wyrażony jest w 

postaci PM10 i PM2,5) i towarzyszący mu benzo(α)piren oraz dwutlenek siarki, emitowane 

są przez kominy segmentu komunalno-bytowego i wpływają na pogorszenie jakości 

powietrza na terenach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową.  

 

 
 

 

Ograniczenie ilości eliminowanych zanieczyszczeń w ciągu roku jest w programie 

oszacowana następująco: 

 Dwutlenek węgla (CO2) – 30 mln ton 

 Dwutlenek siarki (SO2) - 270 tys. ton/rok  

 Pyły o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) 68 tys. ton 

 Pyły o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów (PM2,5) 61 tys. ton 

 Benzo(α)piren – 87 ton 

Nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu 
zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka  
oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych.

Powstaje przez skumulowanie się znacznej ilości zanieczyszczeń 
(motoryzacja, przemysł,) na pewnym obszarze (np. w mieście) Muszą 
temu sprzyjać odpowiednie, szczególne warunki pogodowe. 
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Ograniczenie ilości eliminowanych zanieczyszczeń w ciągu roku jest w programie oszacowana następująco:

• Dwutlenek węgla (CO2) – 30 mln ton

• Dwutlenek siarki (SO2) - 270 tys. ton/rok 

• Pyły o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) 68 tys. ton

• Pyły o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów (PM2,5) 61 tys. ton

• Benzo(alfa)piren – 87 ton

• Tlenki azotu (NOx) – 40 tys. ton.

 Znaczenie ma tu przede wszystkim nie ilość redukowanych zanieczyszczeń, ale fakt ich likwidacji u źródła,  
tj. znaczące zmniejszenie emisji lokalnej na terenach mieszkalnych.

 Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2), ma wymiar „globalny” czyli wpływa głównie na zmiany klimatu. 
Efekt ekologiczny, będzie osiągnięty w wyniku wymiany źródeł ciepła z węglowego na tzw. ekologiczne, ograniczenie 
zapotrzebowania budynku na energię oraz przez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Ciepła (OZE).

 Przez wymianę źródeł ciepła z węglowego na tzw. ekologiczne rozumiemy wymianę kotłów na paliwo 
stałe, które wycofane są już z produkcji, na kotły wykorzystujące odnawialne źródła energii np. pompy ciepła 
czy kotły na biomasę. Dofinansowujemy również kolektory słoneczne, czy ogniwa fotowoltaiczne jako systemy 
wspomagające. Ze względu na efekt, tam gdzie jest to możliwe wspieramy wykorzystanie źródeł systemowych, 
tj. sieci ciepłowniczych, gazowych. Za przyjazne środowisku traktowane jest również ogrzewanie elektryczne. 

  W przypadkach wyjątkowych dopuszczamy by w domkach jednorodzinnych nadal jedynym źródłem ciepła były 
kotły węglowe. Dla tych kotłów stawiamy jednak warunek spełnienia już teraz wymagań dyrektywy EkoPROJEKTU.

 Program zakłada, że w czasie obowiązywania programu tj. do końca 2027 r wymienione zostanie 3 milionów 
sztuk starych kotłów, a w nowobudowanych budynkach mieszkalnych zamontowanych będzie kolejny milion 
ekologicznych źródeł ciepła.

 Ograniczenia zapotrzebowania na energię w budynku jest wyrażone jako ograniczenie Energii Końcowej (EK), 
które dla projektu oszacowane jest na poziomie 22 mln MWh/rok. Do osiągnięcia tego celu służyć mają działania 
w postaci:

• ocieplenia ścian i stropów,

• wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

• podniesienia sprawności instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu),

• zastosowanie rekuperacji czyli mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła,

Założenia finansowe Programu Czyste Powietrze

 Budżet programu wynosi 103 mld zł, w tym 63 mld 300 mln zł w formie bezzwrotnej (dotacje)  
oraz 39 mld 700 mln zł w formie zwrotnej (pożyczki).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł, 
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Zakres i koszt kwalifikowany (kk) przedsięwzięcia: 

Nazwa elementu przedsięwzięcia  Jednostka 
Maksymalny 

jednostkowy kk 

Koszt dokumentacji: 

audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. 1000 zł 

dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu 

(części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem 
szt. 1 000 zł 

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz 

wymiany źródła ciepła 
szt. 1 000 zł 

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. 500 zł 

Koszty prac termomodernizacyjnych 

docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m2  150 zł 

wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi 

balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych 
m2  700 zł 

wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych m2  2 000 zł 

zakupu i montażu urządzeń 

instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw 15 000 zł 

kolektory słoneczne (tylko w zakresie wsparcia pożyczkowego) zestaw 8 000 zł 

mikroinstalacja fotowoltaiczna (tylko w zakresie wsparcia pożyczkowego) zestaw 

30 000 zł 

(lecz za 1 kWp 

max 6000 zł) 

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw 10 000 zł 

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw 20 000 zł 

kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw 10 000 zł 

węzeł cieplny zestaw 10 000 zł 

system ogrzewania elektrycznego zestaw 10 000 zł 

kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, 

zbiornik na gaz/olej 
zestaw 15 000 zł 

pompy ciepła powietrzne zestaw 30 000 zł 

pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw 45 000 zł 

przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa zestaw 5 000 zł 

przyłącze cieplne zestaw 10 000 zł 

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne zestaw 8 000 zł  
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Dotacja: 

Grupa 

Kwota miesięcznego 

dochodu / osoba 

[zł] 

Dotacja 

(%kosztów kwalifikowanych 

do wsparcia dotacyjnego) 

Maksymalna wartość 

wsparcia dotacyjnego*

[zł] 

I do 600 do 90% 47 700 

II 601 – 800 do 80% 42 400 

III 801 – 1000 do 70% 37 100 

IV 1001 – 1200 do 60% 31 800 

V 1201 – 1400 do 50% 26 500 

VI 1401 – 1600 do 40% 21 200 

VII powyżej 1600 do 30% 15 900 

*maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożyczka:

Na pozostały zakres kwalifikowany można otrzymać dofinansowania w formie pożyczki:  
Warunki udzielania pożyczki:

a. pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej 
planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;

b. oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż  
2% rocznie, co oznacza, że jak dzisiaj podpisywali byśmy umowę pożyczki to do łączne oprocentowanie  
(WIBOR + marża) pożyczki wynosiło by 2,42%;

c. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od 
daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki;

 Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki 
mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek 
bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

 Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania 
o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie 
dotacji lub o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Zagadnienia techniczne:

Sprawność starych i nowych kotłów

Sprawność starych kotłów węglowych wynosi 50 – 65 %.

Sezonowa efektywność energetyczna dla nowych kotłów na paliwo stałe (zgodnie z Ekoprojektem): 

a. nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW,

b. nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW;
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Różnica w warunkach technicznych i zasada działania kotła starego i kotła nowego

Dla starych kotłów: 

 Kotłom na paliwo stałe (węgiel, biomasa) nie były postawione szczególne wymagania techniczne.  
Tzw. "kopciuchy" to kotły spoza klasy jakości spalania. Sprawność wytwarzania dla tego rodzaju źródeł ciepła 
kształtowała się jedynie poprzez zwiększającą się z biegiem lat konkurencję producentów tych urządzeń.

 Tradycyjne kotły na węgiel to tzw. kotły zasypowe. Paliwo spala się w nich na ruszcie stałym, w dużej komorze 
spalania, mieszczącej porcję paliwa wystarczającą na kilka lub kilkanaście godzin pracy kotła. Tego typu źródła 
ciepła często wyposażone są dodatkowo w ruszt awaryjny. Kotły te wymagają pracochłonnej obsługi – cyklicznego, 
ręcznego uzupełniania paliwa. Kilka razy dziennie trzeba dosypać paliwo do komory kotła oraz przegrabić żar 
na ruszcie (aby usunąć popiół i żużel oraz zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przez złoże paliwa). 

Dla nowych kotłów:

 Kotły na paliwa stałe na potrzeby Programu Czyste Powietrze muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania 
pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (Ekoprojektu) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w zakresie zakazu stosowania 
w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego. Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi prawa miejscowego 
(np. Uchwały Antysmogowe).

Uwaga: dla budynków istniejących , w których zamontowane jest źródło ciepła tj. kocioł na paliwo stałe  
(węgiel lub biomasa) musi spełniać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej.

 Kotły z zasobnikiem paliwa, podajnikiem i palnikiem retortowym są najbardziej zautomatyzowane spośród 
wszystkich kotłów na paliwo stałe – mogą współpracować z automatyką pogodową. Paliwo w zasobniku uzupełnia 
się co kilka lub kilkanaście dni, zależnie od jego wielkości. Natomiast intensywność spalania jest regulowana 
dopływem powietrza do dysz oraz ilością podawanego paliwa. Spaliny odprowadzane z nowej generacji kotłów 
na paliwa stałe mają znacznie niższą temperaturę niż te z tradycyjnych kotłów komorowych. Świadczy to o wyższej 
sprawności wytwarzania ciepła, jednak kocioł najnowszej technologii nie może współpracować z tradycyjnym 
murowanym kominem.

Program „Czyste Powietrze” jest i będzie promowany 

 Z inicjatywy Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka resort środowiska przygotował cykl spotkań mających 
charakter edukacyjny i informacyjny, który składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji 
ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi 
o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania 
dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się, jak prawidłowo ubiegać 
się o dofinansowanie na termomodernizację domu.
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Spotkanie edukacyjno- informacyjne w Rybniku dotyczące Programu Czyste Powietrze  

 

 
 

Spotkanie edukacyjno-informacyjne w Rybniku dotyczące Programu Czyste Powietrze
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 Ponadto Program gwarantuje wsparcie ze strony ekspertów i doradców energetycznych Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(GIOŚ) Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Dodatkowo dużym ułatwieniem w zarządzaniu będzie ujednolicony, 
standaryzowany system IT dla wszystkich funduszy wojewódzkich – interaktywny Portal Beneficjenta. Jednocześnie 
chciałabym podkreślić ważną rolę współpracy rządu z samorządami. Otóż dobra współpraca z samorządami 
to podstawa, szczególnie jeśli chodzi i flagowe programy, takie jak Czyste Powietrze. Nie zapominajmy, że to pierwszy 
tak duży i kompleksowy instrument wsparcia, o niespotykanej do tej pory skali finansowania. To program rozpisany 
na lata, który może być jeszcze wielokrotnie modyfikowany i dopracowywany, aby odpowiadał na bieżące 
potrzeby beneficjentów. Zależy nam, aby pieniądze na termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła trafiły 
możliwie do jak największego grona beneficjentów, a fundusze te były wydatkowane mądrze i trafiły do najbardziej 
potrzebujących. 

Korzyści Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 

Rządowy Program Czyste Powietrze to obecnie największy pod względem wartości - po programie Rodzina 
500 Plus - rządowy program wieloletni. Prawidłowa realizacja tego kompleksowego Programu zmniejszy emisję 
zanieczyszczeń globalnych w tym dwutlenku węgla, które wpływają na zmianę klimatu. Wyeliminowane także 
zostaną niebezpieczne odpady, powstające po spalaniu niewłaściwych substancji w kotłach, ponieważ w nowo 
montowanych źródłach ciepła nie będzie już można spalać np. odpadów – kotły nie będą posiadać rusztów 
awaryjnych. Realizacja rządowego Programu Czyste Powietrze będzie także stymulował rozwój przedsiębiorczości, 
głównie w segmencie małych i średnich firm - 103 mld zł zainwestowane w walkę ze smogiem pozostaną 
w polskiej gospodarce, podnosząc wzrost PKB. Ale przede wszystkim przy kompleksowym zaplanowaniu prac 
termomodernizacyjnych, oszczędności w domowym budżecie mogą sięgać kilkudziesięciu procent, co przekłada 
się na wymiernie oszczędności w opłatach za ogrzewanie, sięgające nawet kilka tysięcy złotych rocznie.
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5. Piotr Czopek - Naczelnik Wydziału Energetyki Rozproszonej  
 w Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii

 „Regulacje i rozwój energetyki rozproszonej 
 na obszarach wiejskich”

Zmiana paradygmatu funkcjonowania sektora energetycznego

 Prognozy wskazują, że rozwój energetyki rozproszonej może stanowić ważną formułę uzupełniania dostaw 
energii na terenach słabiej zurbanizowanych i obszarach wiejskich. Szczególnie istotnym elementem są zmiany 
technologiczne, pozwalające zmniejszyć koszty wytwarzania energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Szczególnie istotny wpływ na poprawę opłacalności odnawialnych źródeł energii będą miały rosnące koszty 
uprawnień do emisji CO2 ( w 2018 r. nastąpił wzrost cen z poziomu około 7 euro/tonę do nawet powyżej  
25 euro/tonę) oraz paliw konwencjonalnych inwestycje w rozproszone źródła energii odnawialnej ( w szczególności 
w rejonach oddalonych od tradycyjnych źródeł wytwórczych) stają się coraz bardziej opłacalne.

Tabela nr 1 - Aktualna prognoza cen uprawnień EUA w latach 2018 - 2020 według Thomson Reuters  
(ceny nominalne, realne, w euro)2 .

.Prognoza cen uprawnień EUA 

 2018 2019 2020 
Ceny EUA  
(nominalne) 18,3 22,9 24,5 

Ceny EUA  
(realne) 18,3 22,4 23,6 

 

 

 

 

 

 

Opis Rok 2016 Rok 2017 Dynamika 
2017/2016 

[MW] [MW] [%] 

Elektrownie krajowe ogółem, w tym: 41 396 43 421 4,89 

Elektrownie zawodowe, w tym: 32 393 34 268 5,79 

Elektrownie cieplne, w tym: 30 097 31 939 6,12 

 na węgiel kamienny 19 155 20 247 5,70 

 na węgiel brunatny 9 332 9 352 0,21 

 gazowe 1 610 2 341 45,40 

Elektrownie zawodowe wodne 2 296 2 328 1,39 

Elektrownie przemysłowe 2 659 2 813 5,79 

Źródła odnawialne 6 344 6 341 -0,05 

 

 Osiągniecie w najbliższych latach „grid parity” czyli sytuacji w której odnawialne źródło energii umożliwia 
dostarczenie energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym lub równym kosztowi nabycia energii w sieci 
energetycznej w odniesieniu do najbardziej rentownych projektów wiatrowych i PV uzależnione jest od dalszych 
zmian na rynkach surowcowych oraz od postępu technologicznego w obszarze źródeł wytwórczych OZE. Pozwoli 
to zwiększyć inwestycje na tych obszarach, co pozytywnie wpłynie również na rozwój klastrów energii.

 Istotnym sygnałem wskazującym na „zbliżanie się” niektórych technologii OZE do „grid parity” są wyniki  
aukcji OZE przeprowadzonych w 2018 r. Poniższy wykres przedstawia średnie wartości cen energii elektrycznej 
w dwóch aukcjach - AZ 6/2018 (gdzie została zakupiona energia z instalacji wiatrowych o mocy pow. 1 MW) 
oraz AZ 9/2018 (gdzie została zakupiona energia z instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW), a także  
średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej z wszystkich aukcji przeprowadzonych w 2018 r. 
( w odniesieniu do nowych instalacji).

2 Za Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami - Raport z rynku CO2 Nr 79, październik 2018. 
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Wykres nr 1 – ceny energii osiągnięte w wybranych aukcjach OZE w 2018 r. (zł/MWh)
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  Potencjał energetyki rozproszonej zostały również dostrzeżony na poziomie kluczowych dokumentów 
rządowych, w tym w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), gdzie jest jednym z projektów 
strategicznych. Zgodnie z nim główny cel to „rozwój wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu 
źródeł odnawialnych (OZE) na potrzeby społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków regulacyjnych 
pozwalających na rozwój lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie – klastrów energii, spółdzielni 
energetycznych itp.” Co istotne, element klastrów energii, z uwagi na jego przekrojowy charakter, pojawia się 
w SOR wielokrotnie w kontekście przyszłego rozwoju sektora energetycznego w Polsce.

Regulacje prawne

1) Nowela ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii – nowy impuls inwestycyjny

  W nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 7 czerwca br. w wprowadzony został szereg 
rozwiązań mający na celu zwiększenie tempa i zakresu inwestycji w OZE. Zaliczyć można do nich m.in. następujące 
rozwiązania: 

• wprowadzenie usprawnień w funkcjonowaniu systemu aukcyjnego – dostosowano go do potrzeb i możliwości 
małych wytwórców energii, np. instalacji biogazowych 

 i małych elektrowni wodnych. 

• wprowadzenie nowych „koszyków aukcyjnych” na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 
odnawialnych źródeł energii, dla których wyznaczane są ceny referencyjne. Tym samym rozszerzony został katalog 
instalacji odnawialnych źródeł energii (dla których publikowane są ceny referencyjne) o instalacje o mocy mniejszej 
niż 500 kW. Dzięki temu uwzględniona została specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii.

• wprowadzenie nowych mechanizmów wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii (instalacje o mocy do 500 kW i od 500 kW do 1 MW mocy zainstalowanej elektrycznej) dla wybranych 
technologii ( w tym biogaz).
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 Zmiany polegają na wprowadzeniu, obok systemu aukcyjnego, przyjaznych przedsiębiorcom systemów: 

• feed-in premium (FIP)  
• feed-in tariff (FIT), 

adresowanych do określonych mocowo instalacji OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy, 
o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW (system FIT) oraz o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW 
i mniejszej niż 1MW (system FIP).

2) Nowe regulacje w zakresie energetyki rozproszonej

  W chwili obecnej resort energii prowadzi prace analityczno – koncepcyjne w zakresie identyfikacji i możliwości 
likwidacji barier prawnych w odniesieniu do rozwoju energetyki rozproszonej. Z uwagi na dotychczasową 
strukturę sektora elektroenergetycznego wszelkie zmiany powodujące istotne przesunięcia ciężaru wytwarzania 
energii muszą podlegać pogłębionym analizom oraz konsultacjom ze wszystkim zainteresowanymi podmiotami.  
Mając powyższe na uwadze resort energii w I kwartale 2019 r. przedstawi koncepcję kolejnych zmian mających 
na celu zwiększenie dynamiki rozwoju energetyki rozproszonej.

Klastry energii jako element budowania energetyki rozproszonej na obszarach wiejskich

1) Geneza powstania koncepcji klastrów energii

 Kluczowym elementem rozwoju energetyki, w szczególności na obszarach wiejskich/słabiej zurbanizowanych 
jest maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców energetycznych. W zależności od lokalnej specyfiki 
będą to różne surowce - w przeważającej większości biomasa oraz biogaz (pochodząca głównie z przemysłu 
rolno – spożywczego oraz bezpośrednio z rolnictwa) ale również energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy 
geotermalna, a także odpady komunalne możliwe do wykorzystania na cele energetyczne. Podstawą właściwego 
gospodarowania zasobami energetycznymi na obszarach wiejskich jest zatem właściwa identyfikacja posiadanych 
zasobów oraz dobór narzędzi do ich wykorzystania (właściwe instalacje).

 Ponadto, nasza gospodarka, również na poziomie obszarów wiejskich, coraz bardziej uzależniona 
jest od stabilnych dostaw energii elektrycznej o odpowiedniej jakości (coraz większa elektryfikacja procesów 
produkcyjnych, zwiększenie stopnia przetwarzania produktów na poziomie lokalnym). Obszary wiejskie, 
w szczególności te oddalone od tradycyjnych punktów wytwarzania energii (głównie ściana Polski Wschodniej) 
narażone są na częste przerwy w dostawach energii elektrycznej ( z uwagi na ograniczenia linii przesyłowych 
i dystrybucyjnych). Tworzenie lokalnych źródeł energii odnawialnej sprzyja poprawie sytuacji w tym obszarze, 
poprawiając tym samym możliwości rozwojowe przedmiotowych obszarów.

 Powyższe okoliczności powodują, iż pojawia się naturalna potrzeba integracji lokalnych zasobów i środków 
w celu sprostania ww. wyzwaniom związanym z zapewnieniem odpowiednich dostaw paliw i energii na danym 
obszarze ( w wymiarze ilościowym, jakościowych oraz czasowym).

 Klastry energii, jako forma współpracy lokalnych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem racjonalnej 
gospodarki energetycznej na swoim obszarze są odpowiedzią na powyższe wyzwania oraz szansą na rozwój 
gospodarczy obszarów, które dotychczas nie czerpały w wystarczającym stopniu z rozwoju gospodarczego kraju.
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2) Koncepcja klastrów energii

 Koncepcja klastrów energii pojawiła się na przełomie 2015 i 2016 roku, a formalnie definicja klastra energii została 
wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2016 r. Definicja klastra energii została sformułowana bardzo 
szeroko, tak aby nie ograniczać, a wręcz zachęcać lokalne społeczności do tworzenia indywidualnych rozwiązań 
dostosowanych do miejscowych potrzeb. Rozwój idei klastrów energii prowadzi do stabilnych dostaw energii 
i samowystarczalności energetycznej na poziomie powiatu, gminy czy pojedynczej miejscowości. Ich skuteczność 
zależy od racjonalnego i efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału: innowacji i przedsiębiorczości 
w tym obszarze. Klastry zwiększają lokalne bezpieczeństwo energetyczne w sposób przyjazny środowisku, 
a współpraca w ramach ich działalności, pozwala wykorzystać nie tylko miejscowe zasoby ale także sprzyja 
wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne.

3) Pilotażowe klastry energii

 Pomysł wprowadzenia i rozwoju koncepcji klastrów energii w Polsce spotkał się z bardzo dużym 
zainteresowaniem nie tylko ze strony sektora energetyki rozproszonej, ale przede wszystkim lokalnych społeczności. 
Dlatego przeprowadziliśmy konkurs, dzięki któremu najlepsze inicjatywy uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra 
Energii. Była to doskonała okazja do promocji klastrów energii, uaktywnienia środowisk lokalnych oraz wymiany 
doświadczeń. Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się aż 115 inicjatyw z całej Polski. Po dokonaniu oceny 
formalnej oraz merytorycznej zgłoszonych projektów, Ministerstwo Energii w maju br. przyznało 33 Certyfikaty 
Pilotażowego Klastra Energii3 . Inicjatyw przybywa, a zainteresowanie rośnie, dlatego w tym roku przeprowadzono 
kolejny konkurs. Była to szansa dla tych, którym nie udało się uzyskać Certyfikatu w pierwszej edycji konkursu 
oraz nowych inicjatyw, które powstały w ostatnim czasie. W ramach drugiej edycji konkursu przyznano również  
33 Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii ( w ramach II konkursu wpłynęły 84 aplikacje zgłoszeniowe)4.  
Pełna lista Pilotażowych Klastrów Energii dostępna jest na stronie Ministerstwa Energi (link: https://www.gov.pl/
web/energia/pilotazowe-klastry-energii). 

4) Klastry energii przyszłością energetyki 

 Dalszy rozwój klastrów energii będzie zależeć od sprzyjającego otoczenia prawnego. Dlatego w resorcie 
energii prowadzone są analizy w zakresie dotychczasowej działalności klastrów mające na celu wypracowanie 
rozwiązań ułatwiających ich funkcjonowanie. Klastry energii w przyszłości staną się narzędziem polityki rozwoju 
regionalnego wykorzystywanym w ramach Kontraktów Terytorialnych. To najczęściej inicjatywy oddolne, które są 
odpowiedzią na lokalne potrzeby rynku. Właściwa integracja działań klastrów energii w tym obszarze na poziomie 
regionalnym pozwoli rozszerzyć zakres ich oddziaływania. Jednocześnie przyczyniają się do realizacji krajowych 
celów OZE i będą wpływać na politykę energetyczną kraju.

 Projekt klastrów energii to szansa na tworzenie nowych obszarów aktywności dla działających lokalnie 
przedsiębiorców oraz wzrostu gospodarczego na terenach objętych ich funkcjonowaniem. Skuteczność zależy 
od racjonalnego i efektywnego wykorzystania potencjału lokalnie dostępnych surowców energetycznych, 
odnawialnych źródeł energii, innowacji, przedsiębiorczości w obszarze wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, a także 
zarządzania odbiorem energii. Niezawodność dostaw energii wynikająca z organizacji klastrów będzie miała istotne 
znaczenie dla tempa rozwoju gospodarczego i społecznego terenów słabiej rozwiniętych, na których pojawiają się 
trudności z zapewnieniem ciągłością dostaw energii. Niemniej ważna jest także koordynacja techniczna między 
wytwarzaniem, dostarczaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej przez przedsiębiorców, sektor publiczny 
i gospodarstwa domowe.

3 https://www.gov.pl/web/energia/i-konkurs-dla-klastrow-energii
4 https://www.gov.pl/web/energia/i-konkurs-dla-klastrow-energii
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Rozwój źródeł małej mocy na obszarach wiejskich

 W zakresie rozwoju małych źródeł wytwórczych na obszarach wiejskich najistotniejsze będą następujące elementy:

1) Rozwój biogazowni, w tym biogazowni rolniczych

Biogazownie to źródła wytwórcze o dużej uniwersalności, zarówno z punktu widzenia możliwości wytwarzania 
w nich różnych nośników energii - energia elektryczna, ciepło, gaz, jak również z uwagi na możliwości 
zagospodarowywania w nich odpadów tak komunalnych, jak i z przemysłu rolno – spożywczego (uniknięcie emisji 
metanu, który powoduje 21 krotnie większy efekt cieplarniany niż CO2). W chwili obecnej liczba biogazowni 
w Polsce to 308 instalacji o łącznej mocy 240 MW, z czego biogazownie rolnicze to 96 instalacji o mocy  
102 MW5 . Bazując na danych dotyczących prowadzonych projektów inwestycyjnych, rozstrzygniętych tegorocznych 
aukcji OZE oraz wprowadzonych rozwiązań w zakresie wsparcia dla tego typu instalacji (FiT i FiP), resort energii 
przewiduje szybki rozwój biogazowni, w szczególności biogazowni rolniczych.

Rozwój biogazowni, szczególnie biogazowni rolniczych opartych na wykorzystaniu odpadów i produktów 
ubocznych z sektora rolno – spożywczego to kluczowy element tworzenia energetyki rozproszonej na obszarach 
wielskich, zapewniającej stabilny dostęp nie tylko do energii elektrycznej, ale również ciepła z odnawialnych źródeł 
energii. 

2) Rozwój instalacji prosumenckich. 

Do końca września br. na terenie całego kraju funkcjonowało około 45 tys. instalacji prosumenckich o łącznej 
mocy 289 MW. Mając na uwadze obserwowane trendy, resort energii oczekuje powstania dodatkowych 30 MW 
zainstalowanych w mikroinstalacjach do końca 2018 roku. W ocenie Ministerstwa Energii do końca 2019 roku może 
powstać kolejne 150 MW. Należy pamiętać, że rozwój energetyki prosumenckiej w znacznym stopniu uzależniony 
jest od wydatkowania funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Budowa mikroinstalacji 
na obszarach wiejskich to prosty sposób na zwiększanie niezależności energetycznej oraz na poprawę jakości 
dostaw energii elektrycznej. Dzięki wprowadzonym ułatwieniom w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci 
oraz sposobu rozliczania energii przez prosumentów, rozwiązanie to powinno stać się jednym z kluczowych 
elementów budowy energetyki obywatelskiej na obszarach mniej zurbanizowanych. Na poniższych wykresach 
zobrazowano rozwój mikroinstalacji w Polsce od połowy 2016 r. ( w ujęciu kwartalnym).

Wykres nr 2 – Wzrost mocy zainstalowanej mikroinstalacji w latach 2016 – 2018 (dane: Ministerstwo Energii).
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3) Budowa farm fotowoltaicznych. 
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roku powstanie około 50 MW instalacji PV, natomiast do połowy 2019 r. dodatkowych 

                                            
6 Agencja Rynku Energii – Informacja statystyczna o energii elektrycznej nr 9 (297), str. 15, wrzesień 2018 r. 

63 267

102 383

139 301
161 552

183 045
202 305

235 899

288 514

30.06.2016 31.12.2016 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018

Moc zainstalowana kW

9 928

16 173
21 458

25 336 
28 778

31 657
36 431

44 696

30.06.2016 31.12.2016 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018

Liczba mikroinstalacji (szt.)

5 http://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/biogaz-rolniczy/wytworcy-biogazu-rolniczego/rejestr-wytworcow-biogazu-rolniczego 
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3) Budowa farm fotowoltaicznych.

 Na koniec września 2018 r. moc zainstalowana w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania 
słonecznego wynosi 442 MW6 ( w tym mikroinstalacje, o których mowa powyżej). W wyniku, jak dotąd 
przeprowadzonych aukcji szacuje się, że do końca 2018 roku powstanie około 50 MW instalacji PV, natomiast 
do połowy 2019 r. dodatkowych około 280 MW mocy. W efekcie tegorocznych aukcji na energię z OZE,  
które zostały przeprowadzone w listopadzie 2018 r., zainstalowanych w fotowoltaice może zastać kolejne około 
500 MW. W dalszej perspektywie aukcji na energię OZE przewidywanych na lata 2019-2020, prognozuje się 
zakontraktowanie w ramach aukcji kolejnych 1000 - 1500 MW w technologii PV. Wraz z końcem 2020 roku 
należy oczekiwać około 2,5 - 3 GW mocy zainstalowanej we wszystkich instalacjach fotowoltaicznych w Polsce  
(farmy fotowoltaiczne oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne).

 Źródła fotowoltaiczne, z uwagi na charakterystykę generacji (szczyt dzienny zapotrzebowania na energię 
elektryczną) dobrze wpisują się w potrzeby produkcyjne zarówno przedsiębiorstw przetwórczych sektora rolno – 
spożywczego, jak również produkcji rolnej. Tego typu instalacje są dobrym rozwiązaniem na obszarach wiejskich 
również z powodu istnienia odpowiednich terenów pod ich budowę (nieużytki rolne), których wykorzystanie pod 
instalacje fotowoltaiczne może generować dodatkowe przychody dla rolników. 

4) Rozwój małych źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Dostrzegając znaczenie efektywnego wykorzystania surowców energetycznych resort energii promuje budowę 
wysokosprawnych źródeł wytwórczych generujących dodatkowe oszczędności paliwa poprzez skojarzone 
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Przygotowywane rozwiązania prawne mają na celu m.in. promowanie 
małych źródeł CHP o mocy do 1 MW, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych na obszarach wiejskich, jak również na potrzeby komunalne – niewielka moc umożliwia wykorzystanie 
tego typu rozwiązań szerokim zakresie.

6 Agencja Rynku Energii – Informacja statystyczna o energii elektrycznej nr 9 (297), str. 15, wrzesień 2018 r. 
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6. mgr inż. Bogumiła Igielska – Wiceprezes Zarządu  
 - Polska Grupa Biogazowa S.A.

 dr. Inż. Henryk Majchrzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 - Polska Grupa Biogazowa S.A.

 mgr Mateusz Myszczyński – Kierownik Działu Prawnego  
 - Polska Grupa Biogazowa S.A.

 „Przezwyciężenie barier administracyjnych w walce 
 ze smogiem poprzez rozwój wykorzystujących biogaz instalacji 
 odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich 
 i gminnych”

1. Wprowadzenie

 Wieloletni proces budowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Europie, przechodzi w ostatnich 
latach fazę głębokich przemian oraz widocznego przyspieszenia proponowanych nowych rozwiązań. Wpływa na to 
wiele uwarunkowań, a w szczególności: komercjalizacja nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
oraz ich magazynowania, a zwłaszcza w obszarze źródeł odnawialnych, dynamiczny rozwój energooszczędnych 
technologii wykorzystywania energii użytecznej, rozwój innowacyjnych technologii informatycznych wskazujących 
na nowe możliwości ich wykorzystania w energetyce oraz nowe ambitne cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 
Ze względu na ambitny harmonogram budowy rynku procesy implementacyjne przebiegają często równolegle 
z procesami legislacyjnymi ustalającymi formalne podstawy prawne dla implementowanych mechanizmów [1]. 
 W pierwszej fazie rozwoju rynku koncentrowano się na fundamentalnej zmianie organizacji elektroenergetyki, 
jaką były procesy deregulacji i prywatyzacji monopolistycznych, pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw 
energetycznych oraz wprowadzeniu konkurencji do podsektora obrotu energią elektryczną i ciepłem.

 W efekcie energia elektryczna stała się towarem rynkowym, obecnym na wielu platformach handlowych, 
wspartych procesami rozwoju rynków fizycznych i finansowych. Zachowano jedynie naturalny monopol, w zakresie 
zarządzania sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi energii elektrycznej i ciepła, utrzymując nad nimi kontrolę 
państwowych regulatorów, choć dopuszczono w obu tych podsektorach procesy ich prywatyzacji.

 Za nadrzędną zasadę funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej i ciepła, oprócz rozwoju 
konkurencyjności, powszechnie uznaje się zapewnienie ciągłości dostaw energii do odbiorcy końcowego  
przy jednoczesnym poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 
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2. Rola operatorów systemów elektroenergetycznych

 Operatorzy Systemu Elektroenergetycznego, zarówno w jego części przesyłowej (OSP) jak i w obszarze 
sieci dystrybucyjnej (OSD) w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne [2] zobowiązani  
są między innymi do podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu:

• zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (SEE), 
• prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, 
• zapewnienie długoterminowej zdolności systemu elektroenergetycznego do zaspokojenia potrzeb w zakresie 
przesyłania energii elektrycznej, 
• zapewnienia w zakresie prowadzonej działalności ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorcy 
końcowego.

  W ramach tej działalności do istotnych zadań operatorów należy wydawanie na wniosek inwestora warunków 
przyłączenia dla sieci przesyłowej i dystrybucyjnej odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE), a w dalszej 
kolejności do ich przyłączania do sieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami OSP opiniuje również warunki 
przyłączenia OZE do sieci 110 kV wydawane przez operatorów systemów dystrybucyjnych. 

 Właściwa realizacja ww. zadań wymaga od OSP uwzględnienia wpływu wszystkich istotnych czynników wzrostu 
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie mocy zainstalowanej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 
(KSE), na bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną pracy sytemu elektroenergetycznego. Szczególnie istotne 
z punktu widzenia OSP jest przeanalizowanie wpływu tej grupy odnawialnych źródeł energii elektrycznej,  
które z uwagi na rodzaj wykorzystywanej przez nie zasobów energii pierwotnej charakteryzują się brakiem 
możliwości bezpośredniego wpływu na poziom generowanej przez nich mocy. Do grupy tej należą w szczególności 
elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne, których moc generowana w danej chwili, w odróżnieniu na przykład 
od elektrowni na biomasę, czy biogazowych, bezpośrednio zależy od warunków atmosferycznych. W efekcie 
pracy tej grupy odnawialnych źródeł energii, określanych często pojęciem niestabilnych OZE, obserwuje się 
następujące skutki ich pracy:

- okresowy brak korelacji pomiędzy produkcją energii elektrycznej a zapotrzebowaniem ze strony odbiorców 
końcowych,

- występowanie przypadków gwałtownych zmian mocy generowanej przez te źródła w wyniku trudnych  
do prognozowania silnych zmian warunków atmosferycznych, takich na przykład jak fronty burzowe, gwałtowne 
zmiany zachmurzenia,

- trudność dokładnego długoterminowego prognozowania pracy niestabilnych OZE w ramach prowadzenia 
procesu planowania pracy i rozwoju systemu elektroenergetycznego.

Uwarunkowania te sprawiają, że OSP musi uwzględnić wpływ niestabilności generowanej mocy przez te źródła 
na możliwości wypełnienia swoich zadań. 

Dane dotyczące mocy zainstalowanej w KSE w latach 2016÷2017 oraz dynamikę jej zmian przedstawiono w tablicy 
1 [3].
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Tablica 1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE i jej dynamika zmian w latach 2016÷2017 [3]

Prognoza cen uprawnień EUA 

 2018 2019 2020 
Ceny EUA  
(nominalne) 18,3 22,9 24,5 

Ceny EUA  
(realne) 18,3 22,4 23,6 

 

 

 

 

 

 

Opis Rok 2016 Rok 2017 Dynamika 
2017/2016 

[MW] [MW] [%] 

Elektrownie krajowe ogółem, w tym: 41 396 43 421 4,89 

Elektrownie zawodowe, w tym: 32 393 34 268 5,79 

Elektrownie cieplne, w tym: 30 097 31 939 6,12 

 na węgiel kamienny 19 155 20 247 5,70 

 na węgiel brunatny 9 332 9 352 0,21 

 gazowe 1 610 2 341 45,40 

Elektrownie zawodowe wodne 2 296 2 328 1,39 

Elektrownie przemysłowe 2 659 2 813 5,79 

Źródła odnawialne 6 344 6 341 -0,05 

 
 Jak wynika z informacji opublikowanych przez URE moc zainstalowana w OZE (oprócz elektrowni zawodowych 
wodnych) na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 6 341 MW i jest zbliżona do analogicznego okresu roku poprzedzającego. 
W grupie tej moc zainstalowana elektrowni wiatrowych wyniosła około 5 860 MW, pozostałe źródła to zasadniczo 
elektrownie wykorzystujące biomasę i biogaz. Udział elektrowni fotowoltaicznych był pomijalny dla bilansowania 
mocy i produkcji energii elektrycznej w KSE, na poziomie ok. 100 MW mocy zainstalowanej. 

  Z danych prezentowanych przez OSP należy spodziewać się silnego wzrostu wartości mocy zainstalowanej 
w kolejnych latach w elektrowniach wiatrowych w roku 2020 i 2030 wynoszących odpowiednio około 9 tys. MW 
i 13,5 tys. MW, a w przypadku elektrowni fotowoltaicznych do poziomu 2,5 tys. MW w roku 2030. Rzeczywiste 
wartości mocy zainstalowanej w tej grupie jednostek wytwórczych, należących do elektrowni o niestabilnej generacji, 
będą jednak zależeć od wielu czynników, a w tym najsilniej od systemów ich finansowego wsparcia przez państwo 
w formie dopłat do produkowanej energii, dotacji, preferencji kredytowych, itp. mechanizmów promowania OZE. 
Niezależnie od uwarunkowań wpływających na tempo rozwoju OZE w Polsce, wiele okoliczności, a w tym podjęte 
przez Polskę międzynarodowe zobowiązania w zakresie realizacji polityki klimatycznej, wskazuje, że w przyszłości 
udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju będzie systematycznie rósł. 

 Podmioty odpowiedzialne za rozwój KSE dysponują wieloma narzędziami, które mimo dynamicznego rozwoju 
niestabilnych OZE zapewniają możliwość wypełnienie przez OSP jego zadań w zakresie zapewnienia ciągłości 
dostaw energii elektrycznej do odbiorów końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu związanych z tym kosztów 
na uzasadnionym poziomie. Oprócz analiz dotyczących możliwości przyłączenia OZE do sieci i decydowania 
w oparciu o koniecznych kierunkach dalszego rozwoju KSE oraz stosowania właściwych procedur bezpiecznego 
i ekonomicznego prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego, OSP powinien brać pod uwagę możliwości 
jakie mogą dostarczyć mu w tym zakresie dostępne na rynku rozwiązania. W tym zakresie na szczególną uwagę 
zasługują mechanizmy zarządzania stroną popytową, które mogą w dużym stopniu niwelować problemy braku 
korelacji pomiędzy produkcją energii elektrycznej ze źródeł niestabilnych a zapotrzebowaniem ze strony odbiorców 
końcowych, tak aby zredukować do minimum przypadki ograniczania generacji z tych źródeł. 
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 Innym mechanizmem dostępnym dla operatorów jest podjęcie odpowiednich działań dostosowawczych 
w zakresie zwiększenia zdolności regulacyjnych SEE poprzez między innymi: zwiększenie zakresu regulacyjności 
pozostałych źródeł wytwórczych, zwiększenie udziału w bilansowaniu mocy systemu źródeł interwencyjnych, 
o wysokiej dyspozycyjności oraz krótkim czasie ich uruchomienia na polecenie operatora. 

  W grupie skutecznych mechanizmów łagodzenia skutków niestabilnej pracy OZE, wykorzystujących nowe 
perspektywiczne technologie, na szczególna uwagę zasługują instalacje magazynowania energii. Technologie te 
charakteryzują się dużą niezawodnością i elastycznością pracy oraz możliwością jednoczesnego wypełnienia 
wielu innych zadań za które są odpowiedzialni operatorzy zarządzający pracą systemu elektroenergetycznego 
systemów. Wśród najważniejszych wymienić należy: regulacja napięcia i częstotliwości pracy systemu, eliminowanie 
ograniczeń sieciowych, zapobieganie ograniczeniom dostaw energii do odbiorców, przywrócenie normalnej pracy 
po awariach systemowych.

 Podane powyżej okoliczności sprawiają, że technologie magazynowania energii mają przed sobą realną 
perspektywę ich szerszego wykorzystania dla potrzeb optymalizacji rozwoju i eksploatacji SEE. W tym obszarze 
magazyny energii powinny być również brane przez OSP pod uwagę jako jedno z możliwych rozwiązań technicznych 
służących interwencyjnemu bilansowaniu mocy szczytowej KSE, tj. w warunkach kiedy normalnie funkcjonujący 
rynek energii elektrycznej nie zapewnia pokrycia wymaganych przez odbiorców obciążeń.

 Na tle przedstawionych uwarunkowań szczególna rolę w systemie elektroenergetycznym mogą odegrać 
elektrownie biogazowe. Oprócz wypełnienia zadań związanych z rozwojem energetyki opartej na zasobach 
odnawialnych posiadają one istotny potencjał w zakresie możliwości regulowania mocy, a w tym świadczenia 
usług systemowych, dobrego wykorzystania lokalnych zasobów substratów energetycznych, a w tym substratów 
odpadowych, nadających się do ponownego efektywnego wykorzystania. Elektrownie biogazowe mogą pełnić 
również szczególną rolę w procesie zapewnienia potrzeb mieszkańców oraz lokalnych instytucji i przedsiębiorców 
w zakresie zapewnienia dostaw czystego ciepła, spełniającego warunki konkurencyjności na rynku lokalnym. 
Znacząca rola tych instalacji będzie rosła w procesie rozwiązywania poważnych problemów zanieczyszczenia 
powietrza, które w rejonach wiejskich wymagają szczególnej uwagi.

3. Uwarunkowania prawne budowy i eksploatacji instalacji odnawialnego źródła energii  
 wykorzystującego biogaz

 Analizując obowiązujące w kraju uwarunkowania prawne oraz warunki technologiczne związane 
z dalszym rozwojem odnawialnych źródeł wytwórczych, szczególną rolę mają szansę odegrać elektrociepłownie 
wykorzystujące biogaz.

  W polskim systemie prawa elektrociepłownie na biogaz, biorąc pod uwagę nomenklaturę planistyczną, 
regulowaną przede wszystkim przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
[5] oraz związane z ustawą akty wykonawcze, klasyfikowane są jako zakłady produkcyjne. Powyższe twierdzenie 
zostało dobrze ugruntowane przez linię orzeczniczą sądów powszechnych7 . Ponadto plan miejscowy musi wprost 
wskazywać na możliwość budowy danej instalacji OZE o wskazanej mocy oraz określać obszar oddziaływania 
obiektu. Implikuje to jeden z zasadniczych problemów, jakim jest możliwość lokalizacji zakładów produkcyjnych na 
terenach wiejskich. Z opublikowanego w 2017 r. raportu Najwyższej Izby Kontroli [6] wynika, że tylko ok. 30% 
polskich gmin ( z czego większość to gminy miejskie) posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

7 Więcej patrz: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2015 r., sygn. II OSK 2657/13. 
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Oznacza to, że w celu budowy elektrociepłowni na biogaz, inwestorzy powinni szukać terenów przeznaczonych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które wprost wskazywać będą na możliwość budowy 
zakładu produkcyjnego – instalacji OZE w postaci elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

 Istnieje również droga możliwość, która wobec częstego braku obowiązującego planu miejscowego 
jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym. Jest nim uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Jedną 
z obligatoryjnych przesłanek, które spełniać musi lokalizacja jest warunek tzw. kontynuacji funkcji zabudowy, 
zwany również zasadą dobrego sąsiedztwa. Przesłanka ta, określona w przepisie art. 61 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje, aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi 
publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów 
i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Użyte 
w tym przepisie określenie „kontynuacja funkcji”, w przypadku budowy elektrociepłowni na biogaz ma kluczowe 
znaczenie, gdyż oznacza, że inwestycja powinna być zbliżona do już istniejącej infrastruktury. Rodzi to poważny 
problem, gdyż na terenach wiejskich bardzo trudno jest znaleźć tereny zabudowy produkcyjnej polegającej 
na wytwarzaniu energii elektrycznej lub produkcji biogazu. W efekcie opisane wymagania prawne są jedną 
z podstawowych barier, ograniczających powstawanie nowych mocy wytwórczych na terenach wiejskich.

 Warto przy tej okazji podkreślić, że elektrociepłownia na biogaz, jako zakład wytwarzający energię elektryczną 
i ciepło, przy wykorzystaniu np. odpadów biodegradowalnych, wpisuje się w co najmniej dwa ważne kryteria 
zrównoważonego rozwoju kraju. Po pierwsze, rozwój instalacji OZE zwiększać będzie udział energii odnawialnej 
w bilansie energetycznym, m.in. zgodnie z obowiązkiem nałożonym przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych [7]. 

 Po drugie, rozwój tych instalacji, przy zastosowaniu odpowiednich środków na szczeblu krajowym, może 
zwiększyć poziom recyklingu odpadów. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych [8], w 2020 r. powinniśmy osiągnąć 50% poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Wg porozumienia politycznego na szczeblu UE uzgodniono cel  
65% recyklingu do 2035 r. Z danych GUS jednak wynika, że poziom recyklingu odpadów komunalnych, do których 
zaliczają się bioodpady, wynosi 26,7% [9]. Powyższe oznacza, że w ciągu najbliższego roku powinniśmy dwukrotnie 
zwiększyć poziom recyklingu odpadów komunalnych.

 Nie są to oczywiście jedyne powody, dla których tak ważne jest usunięcie barier prawno-administracyjnych, 
ograniczających lokalizację przedmiotowych instalacji. Stosunkowo łatwym rozwiązaniem tego problemu, 
wychodzącemu na przeciw poprawy warunków rozwoju określonych źródeł wytwórczych, może być rozszerzenie 
katalogu inwestycji celu publicznego, na gruncie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
[10]. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż celem publicznym jest m.in. budowa i utrzymywanie ciągów 
drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. 
Wystarczyłoby więc przeprowadzić niewielką zmianę prawną, w postaci dodania do niniejszego aktu prawnego 
punktu obejmującego budowę danej instalacji odnawialnego źródła energii, aby umożliwić budowę instalacji OZE 
bez konieczności kontynuacji funkcji istniejącej zabudowy (zachowania zasady dobrego sąsiedztwa).

 Uzyskanie koniecznych decyzji o warunkach zabudowy oraz ostateczne uruchomienie elektrociepłowni 
na biogaz nie wyczerpuje listy problemów, z jakimi aktualnie zmaga się operator biogazowni, na etapie jej 
operacyjnego funkcjonowania.
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 Jednym z kluczowych problemów jest konieczność wykorzystywania stosunkowo wąsko określonych, 
przewidzianych prawem rodzajów substratów. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii [11], rozróżnia w kontekście obowiązującego systemu wsparcia - elektrociepłownie wykorzystujące 
biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, biogaz rolniczy oraz biogaz inny, niż poprzednio 
wymienione.

 Zasadniczo można by stwierdzić, iż budując elektrociepłownię na biogaz inny niż pochodzący z oczyszczalni 
ścieków, składowiska odpadów lub biogaz rolniczy, można stosować, najszerszą gamę substratów, w tym wszystkie 
odpady biodegradowalne np. przeterminowane resztki żywności lub żywność pochodzącą z zakładów zbiorowego 
żywienia. 

 Mimo, że przedmiotowy rodzaj biogazowni najlepiej wypełniałby założenia ww. aktów prawa Unii Europejskiej, 
na gruncie polskiego systemu, jest najmniej opłacalną inwestycją. Przykładowo, cena referencyjna dla instalacji 
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących 
wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej wynosiła w tegorocznych aukcjach 570 zł/MWh. 
Dla porównania, cena referencyjna dla instalacji o tej samej mocy, ale wykorzystująca do wytwarzania energii 
elektrycznej wyłącznie biogaz inny wynosiła 385 zł/MWh. Powyższa różnica powoduje, że inwestorzy chętniej 
realizują inwestycje w biogazownie rolnicze, niż pozostałe biogazownie. 

 Obecna definicja biogazu rolniczego, na gruncie ustawy o odnawialnych źródłach energii, w procesie produkcji 
tego rodzaju biogazu, pozwala na wykorzystywanie wyłącznie surowców rolniczych, produktów ubocznych 
rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości 
z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej lub biomasy roślinnej zebranej z terenów 
innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne. Taka konstrukcja przedmiotowego przepisu nie pozwala 
na wykorzystywanie w biogazowni rolniczej np. odpadów biodegradowalnych w postaci przeterminowanej 
żywności lub jej resztek, pochodzących z zakładów zbiorowego żywienia.

 Powyższe w wielu przypadkach prowadzi do nieracjonalnej sytuacji, w której gminy ponoszą znaczące koszty 
utylizacji odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych, wysyłając je do najbliższej regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych, często znajdującej się kilkadziesiąt kilometrów od miejsca wytworzenia 
odpadu, zamiast do lokalnej biogazowni rolniczej, gdzie odpad byłby poddawany nie utylizacji lub odzyskowi, ale 
recyklingowi, który to proces w hierarchii postępowania z odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach [12], jest przed odzyskiem i unieszkodliwianiem.

  W kontekście działalności operacyjnej biogazowni rolniczej, powyższa sytuacja, może również negatywnie 
wpływać na ceny żywności. Przedsiębiorca będzie zawsze dążył do optymalizacji kosztów działalności i wybierze 
substrat, którego relacja ceny do współczynnika produkcji biogazu będzie najkorzystniejsza. Może więc zdarzyć 
się sytuacja, szczególnie w perspektywie coraz mniejszych dopłat unijnych do produkcji rolnej, iż uprawa roślin 
energetycznych, na potrzeby lokalnej biogazowni, będzie bardziej opłacalna niż uprawa roślin, na potrzeby produkcji 
żywności.

 W związku z powyższym, wydaje się, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem, na gruncie ustawy OZE, 
byłoby zrównanie praw przysługujących elektrociepłowniom na biogaz oraz elektrociepłowniom na biogaz 
rolniczy, poprzez wyeliminowanie rozróżnienia na dwa rodzaje instalacji i pozostawienie jednej – na biogaz inny 
niż pochodzący z oczyszczalni ścieków lub składowiska odpadów. Oczywiście powyższe ujednolicenie powinno 
mieć stosowne odzwierciedlenie w cenie referencyjnej systemu wsparcia OZE, która determinowałaby rozwój  
tych instalacji.
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 Innym istotnym problemem w zakresie operacyjnego funkcjonowania biogazowni, który również można 
łatwo wyeliminować poprzez odpowiednie zmiany legislacyjne, jest zagospodarowanie masy pofermentacyjnej. 
Biogazownia o mocy do 1 MW wykorzystuje w procesie produkcji ok. 35 – 40 tys. Mg substratu rocznie.  
Proces fermentacji beztlenowej, który zachodzi w zbiornikach biogazowni, co do zasady charakteryzuje się 
tym, że część wykorzystywanego substratu pozostaje na końcu procesu w postaci masy pofermentacyjnej. 
Poferment, zwany również pulpą pofermentacyjną, mimo przebytego procesu produkcji biogazu, charakteryzuje 
się parametrami zdolnymi wspomagać uprawę roślin. Z przeprowadzanych badań wynika, że poferment 
jest w szczególności bogaty w azot, fosfor i potas. Tak jak większość substancji pochodzenia naturalnego pulpa 
wykazuje śladowe ilości metali ciężkich - ołów, kadm lub rtęć. Ponadto temperatura procesu eliminuje bakterie 
Salmonelli. Doświadczenia eksploatowanych biogazowni potwierdzają, iż stosowanie pofermentu, jako środka 
wspomagającego uprawę roślin, wpływa pozytywnie na wzrost upraw. Jednocześnie ilość produkowanej masy 
pofermentacyjnej (35 - 40 tys. Mg rocznie) pozwala na jej powszechne i efektywne wykorzystanie – poferment 
dla właściciela biogazowni jest produktem ubocznym produkcji biogazu. Konieczność zachowania ciągłości produkcji 
wymaga stałego opróżniania zbiornika na masę pofermentacyjną.

 Niestety w obecnym stanie prawnym, masa pofermentacyjna klasyfikowana jest jako odpad o kodzie 19 06 05 
lub 19 06 06. Powyższe powoduje, iż producent rolny, chcąc odebrać z biogazowni masę pofermentacyjną, musi 
legitymować się pozwoleniem na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów. Jest to istotna bariera w całym procesie 
produkcji, której wyeliminowanie implikuje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, tj. zagospodarowanie 
pofermentu przez właściciela biogazowni w procesie odzysku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 [13].

 Istnieje możliwość uzyskania statusu produktu ubocznego, niebędącego odpadem, nie mniej doświadczenia 
pokazują, że postępowanie to ma silnie charakter uznaniowy, co w praktyce oznacza, że jeżeli Inspektor Ochrony 
Środowiska negatywnie zaopiniuje wniosek operatora biogazowni, wówczas Marszałek Województwa jest 
zmuszony do odmowy uznania substancji za produkt uboczny.

 Istnieje wprawdzie możliwość uzyskania statusu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin, ale po 
pierwsze, sama procedura jest długotrwała i kosztowna, po drugie, zasadniczą barierą tego rozwiązania jest 
konieczność konkretnego wskazania tzw. wsadu substratowego, co w praktyce powoduje, że chcąc uzyskać status 
nawozu, należy w przyszłości ściśle trzymać się proporcji i rodzajów stosowanych substratów, co oznacza silne 
ograniczenie w tym obszarze. 

 Pozytywnym sygnałem jest fakt, iż na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt 
nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu, który wprowadza legalną definicję produktu pofermentacyjnego 
(numer z wykazu UD183), którego status będzie zbliżony do nawozu. Właściwością projektowanej nowelizacji jest 
fakt, iż produkt pofermentacyjny miałby być produkowany wyłącznie w biogazowni rolniczej. Oznacza to, że masa 
pofermentacyjna powstająca w biogazowni wytwarzającej biogaz (zwykły), pochodzący np. z przeterminowanej 
żywności, byłaby nadal odpadem, a co za tym idzie – nadal istniałby problem jej zagospodarowania na użytkach 
rolnych. 

 Posiadanie odpadu może generować również inny poważny problem w związku z toczącymi się pracami 
legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń wobec 
odpadów (numer z wykazu: 457). Zgodnie z tym projektem, posiadacz odpadu w postaci masy pofermentacyjnej, 
musiałby tytułem ewentualnego pokrycia kosztów związanych z eliminacją potencjalnego zagrożenia związanego 
z magazynowaniem odpadów wnieść do Skarbu Państwa absurdalnie wysokie i nieuzasadnione zabezpieczenie 
w wysokości 300 zł/Mg, a wysokość łącznego zabezpieczenia zostałaby ustalona w oparciu o maksymalnie możliwą 
do zmagazynowania ilość pofermentu. 
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 Takie podejście byłoby niezgodne z powodami, dla których rozpoczęto opisany powyżej proces legislacyjny.  
Należy mieć nadzieję, że słuszny interes branży biogazowej w tej sprawie zostanie odpowiednio uwzględniony. 

4. Potrzeba kontynuacji wsparcia procesu wysokosprawnej kogeneracji

 Niska jakość powietrza jest jednym z poważniejszych problemów społecznych naszego kraju. O ile w dużych 
aglomeracjach za złą jakość powietrza odpowiadają przede wszystkim emisje zanieczyszczeń z transportu, 
to w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich głównym jego powodem są emisje pochodzące 
z indywidualnych domowych palenisk zasilanych paliwem złej jakości, często spalane są w nich również odpady, co 
generuje poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. 

 Problem niskiej emisji należy rozwiązywać poprzez kompleksowe działania w tym obszarze, obejmujące 
w szczególności rozwój ciepłownictwa, zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji, w tym 
w jednostkach odnawialnych źródeł energii takich, jak biogazownie rolnicze. Wykorzystanie potencjału kogeneracji 
wymaga jednak poniesienia dodatkowych, znacznych nakładów inwestycyjnych, najczęściej nie kompensowanych 
przychodami ze sprzedaży ciepła. W tej sytuacji dla zapewnienia uzasadnionego ze wszech miar rozwoju kogeneracji 
niezbędny jest dobrze sparametryzowany i stabilny system wsparcia. 

 Obecnie funkcjonującym instrumentem, służącym do zapewnienia realizacji celu w zakresie produkcji energii 
elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji, jest system wsparcia oparty o mechanizm świadectw 
pochodzenia. System ten wygasa jednak z końcem 2018 r., a zaproponowany nowy mechanizm wsparcia budzi 
wiele wątpliwości. Co prawda Ministerstwo Energii w zaproponowanym projekcie ustawy o promowaniu 
energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dostrzega fakt, że okres eksploatacji istniejących jednostek 
kogeneracyjnych (jak również horyzont planowania nowych inwestycji) jest znacznie dłuższy niż aktualnie 
obowiązujący do końca 2018 roku okres wsparcia, co ewidentnie ograniczy dalszy rozwój tej efektywnej 
energetycznie technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W modelu tym jednak niemal całkowicie pomija 
się odnawialne źródła energii, zakładając, że instalacje, które uzyskują wsparcie dedykowane dla odnawialnych źródeł 
energii nie mogą się starać o dodatkowe wsparcie dla procesu kogeneracji. Intencja autorów projektu ustawy wydaje 
się uzasadniona, ma bowiem zapewnić unikanie kumulowania się wsparcia z różnych systemów dla tych samych 
instalacji. Z dostępnych jednak danych statystycznych wynika, że sprzedaż ciepła do odbiorców zewnętrznych jest 
obecnie rozwiązaniem sporadycznie stosowanym w instalacjach biogazowych. Prowadzi to w oczywisty sposób 
do nieefektywnego zużycia paliw, a w tym sygnalizowanego wcześniej problemu zjawiska smogu. Z przyczyn 
braku wymaganej rentowności, w większości tego typu instalacji ciepło powstające w jednostkach kogeneracyjnych 
wykorzystywane jest jedynie w ograniczonym zakresie i przede wszystkim na potrzeby własne, nie zaspakajając 
przy tym koniecznych potrzeb zaopatrzenia w ciepło obiektów komunalnych, usługowych i przemysłowych, 
ulokowanych na terenach sąsiadujących z tymi instalacjami. Podstawową barierę rynkowego wykorzystania ciepła 
stanowią wysokie dodatkowe nakłady inwestycyjne w zakresie budowy ciepłociągów i wymienników ciepła, 
systemów automatyki, akumulatorów ciepła, oraz związane z nimi koszty eksploatacyjne, które bardzo trudno 
jest zbilansować jedynie przychodami z aktualnych systemów wsparcia produkcji energii elektrycznej dla źródeł 
biogazowych i przychodami od potencjalnych kontrahentów. Wyłączenie tych instalacji z obecnego systemu 
wsparcia dla kogeneracji sytuację tą tylko utrwali, a ciepło odpadowe będzie w dalszym ciągu marnowane. Aby tego 
uniknąć konieczne jest szerokie spojrzenie na system zaopatrzenia odbiorców w energię, pod kątem zapewnienia 
ciągłości dostaw, poprawy efektywności przetwarzania paliw oraz wpływu na ochronę środowiska. 
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 Takie podejście powinno być jednym z najważniejszych celów polityki energetycznej Państwa. W tym 
kontekście opracowanie przyszłościowego, kompleksowego rozwiązania, pozwalającego na najbardziej efektywne 
wykorzystanie zasobów wydaje się niezbędne.          
 Celowe zatem jest wprowadzenie takich mechanizmów wsparcia, które stymulować będą uczestników rynku 
energii do maksymalizacji wykorzystania zasobów energetycznych oraz zwiększenie efektywności ekonomicznej, 
zarówno dla jednostek już istniejących (impuls do wydatkowania środków na stworzenie lub poprawę warunków 
technicznych dystrybucji ciepła do odbiorców zewnętrznych), jak też dla obiektów planowanych do realizacji  
(efekt zachęty poprzez zwiększenie przychodów i atrakacyjności inwestycji). Dotyczy to w szczególności jednostek 
biogazowych, które ze względu na wysokość mocy zainstalowanej pracują w krajowym systemie energetycznym 
jako źródła rozproszone, tak bardzo pożądane w bilansowaniu zapotrzebowania na moc i energię użyteczną. 
Źródła te co do zasady powinny więc być dopuszczone do uczestnictwa w systemie wsparcia wysokosprawnej 
kogeneracji. 

5. Podsumowanie

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemów elektroenergetycznych jest podstawowym zadaniem szeregu 
podmiotów ustawowo zobowiązanych do wykonania określonych zadań w tym obszarze. Kluczowym miernikiem 
wywiązania się z ww. obowiązku jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców 
końcowych. 

 Rozpatrując różne możliwości wieloletniego planowania rozwoju systemu, należy brać pod uwagę kryterium 
ekonomiczne wyrażone w szczególności poprzez jednostkowe koszty zaopatrzenia odbiorców w energię 
oraz kryteria pozaekonomiczne obejmujące: elastyczność źródła mocy, jego dostępność w wymaganej ilości 
na rynku, pewność dysponowania mocą przez operatorów oraz zgodność rozwijanej technologii z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Analizując obowiązujące w kraju regulacje prawne oraz warunki technologiczne 
związane z dalszym rozwojem odnawialnych źródeł wytwórczych, szczególną rolę w wypełnieniu ww. zadań 
mogą odegrać instalacje wykorzystujące biogaz, a w tym elektrociepłownie oraz wytwórnie biometanu 
wykorzystywanego do napędu pojazdów lub zasilania sieci gazowych. 

  W artykule wskazano najważniejsze obszary koniecznych zmian, które powinny być przedmiotem szczególnego 
zainteresowania ze strony podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityk, strategii oraz wynikających 
stąd regulacji prawnych. Jak wynika z przedstawionych propozycji, konieczne zmiany mają charakter dalszego 
udoskonalania funkcjonujących już ustaw i rozporządzeń. Propozycje dotyczące rozwoju technologii związanych 
z wytwarzaniem biogazu wpisują się zdaniem autorów w procesy kreowania gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji negatywnego wpływu 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko, poprawy konkurencyjności oraz ograniczenia zużycia 
nieodnawialnych zasobów energii.
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1. Wstęp

 Sektor biogazu w Europie szacowany w liczbie blisko 19000 instalacji to przede wszystkim biogazownie 
rolnicze. Produkcja biogazowni wyniosła w 2015 roku 18 mld m3 metanu ( w biogazie) stanowiącego ekwiwalent 
energetyczny 654 PJ [European Statistics 2017]. Zdecydowanie przeważają biogazownie produkujące energię 
elektryczną osiągając łączną moc 10532 MW w końcu 2017, instalacje produkujące biometan stanowią jedynie 
kilka procent ogółu [Scarlat i in. 2018, EBA 2019]. Należy jednak podkreślić, że wg Europejskiego Stowarzyszenia 
Biogazu prognozy produkcji biometanu są ogromne, bowiem szacuje się, że w 2050 roku wytwarzanie biometanu 
może stanowić 22% obecnej produkcji gazu ziemnego i sięgnąć 1072 TWh [EBA 2019]. 

 Zdecydowanym liderem w liczbie biogazowni na świecie są Chiny z ponad 60 mln biogazowni wybudowanych 
od lat 30. XX wieku, spośród których około 43 mln jest wciąż w użyciu. Przytłaczająca większość z tych instalacji 
to małe biogazownie przydomowe, zasilane odchodami zwierzęcymi, odpadkami domowymi czy z gospodarstwa 
rolnego, z których produkowany biogaz wykorzystywany jest głównie do gotowania potraw, ogrzewania  
lub dla celów oświetleniowych. Mimo całkowitej dominacji małych instalacji biogazowych, w Chinach  
eksploatowanych jest także kilkadziesiąt tysięcy średnich i dużych biogazowni, a ich rozwój jest wspierany 
przez strategiczny wybór wsparcia sektora biogazu jako sposobu na zmniejszenie skażenia gleb i wód wskutek 
nadmiernego wprowadzania do środowiska odchodów z produkcji zwierzęcej. Biogazownie popularne są również 
w Wietnamie (ponad pół miliona instalacji) oraz w innych krajach azjatyckich. Rozwojowi biogazowni w tamtejszych 
regionach sprzyja ciepły klimat (instalacje w strefie subtropikalnej najczęściej nie wymagają ogrzewania) oraz ogromna 
ilość produkowanej biomasy i bioodpadów. 

  W Europie brak jest w zasadzie instalacji przydomowych z uwagi na konieczność ogrzewania obiektów 
w okresie jesienno-zimowym, co wyklucza z eksploatacji minibiogazownie jak te eksploatowane w Azji 
Południowo-Wschodniej. Europejskim liderem biogazowym są Niemcy z blisko 9500 instalacji, a następnie Włochy  
(ponad 2000), Wielka Brytania (1000) i inne kraje. W sektorze biogazowni rolniczych dominuje niemiecka 
technologia NaWaRo opierająca się na fermentacji przede wszystkim kiszonek oraz odchodów zwierzęcych, głównie 
gnojowicy. Instalacje pracujące w tej technologii osiągają zazwyczaj wydajność na poziomie 7200-7800 MWh/MW 
mocy zainstalowanej. Jednak instalacje te są podatne na wiele problemów technologicznych i technicznych  
– w szczególności na tworzenie się kożucha, piany, osadów dennych czy też uszkodzenia mechaniczne mieszadeł. 
Skutkiem takich awarii bywa czasem konieczność zatrzymania procesu fermentacji, wypompowania pulpy 
z fermentorów celem usunięcia problemów.



52

2. Polskie firmy biogazowe w światowej czołówce technologicznej 

 Od II połowy 2012 roku sektor biogazu w Polsce (podobnie jak cały sektor OZE) przeżywał głęboki 
kryzys wskutek drastycznego spadku wartości zielonych certyfikatów ( z blisko 290 zł w kwietniu 2012 roku 
do mniej niż 100 zł w styczniu 2013 roku) oraz czasowej likwidacji żółtych certyfikatów stanowiących wsparcie  
dla kogeneracji. Stąd firmy będące właścicielami lub deweloperami w branży biogazowej musiały przystosować się 
do skrajnie niekorzystnych warunków ekonomicznych (cena za energię elektryczną spadła do 55-75 euro/MWh) 
w porównaniu z tymi, które obowiązywały na przykład w Niemczech (220-270 euro/MWh) czy w Czechach  
(160 euro/MWh). Stąd wzięło się więc działanie w celu optymalizacji energetyczno-ekonomicznej procesu fermentacji 
poprzez zwiększenie wydajności produkcji biogazu z jednostki masy substratu, zmniejszenie kosztów eksploatacji 
instalacji, zwłaszcza ich awaryjności i przede wszystkim ogromne zwiększenie spektrum substratów, które mogą 
być wykorzystywane w biogazowni. Efektem tego było pojawienie się technologii biogazowych III generacji 
(wysokowydajnych z odfermentowaniem o 20-30% wyższym niż typowe technologie bazujące na kiszonkach, 
niskoawaryjne, redukujące problem powstawania kożucha, przyspieszające proces fermentacji z typowych  
75 dni do 20-25 oraz cechujące się mniejszym zapotrzebowaniem energetycznym na własne potrzeby).

 Wśród polskich technologii można wyróżnić Dynamic Biogas charakteryzującą się wykorzystaniem 
stalowych, skręcanych zbiorników z genialnym systemem niskoenergetycznego centralnego mieszania, realną 
sprawnością energetyczną powyżej 95% teoretycznej i akceleratorem biotechnologicznym pozwalającym 
na fermentacje w zasadzie dowolnych substratów organicznych pochodzenia rolniczego czy rolno-spożywczego,  
jedynie z wyłączeniem drewna i jego odpadów (rys. 1). 
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Rys. 1. Biogazownia o mocy 1 MW w Jaromierzu pracująca w technologii Dynamic Biogas

 Inna z niezwykle innowacyjnych technologii to ProBioGas, wg której działają już biogazownie 
w Międzyrzecu Podlaskim oraz w Chotyczach. Jest to unikatowa w skali świata pełnoskalowa instalacja 
biogazowa, która oprócz niezwykle wysokiego stopnia odfermentowania substratów, może jednocześnie 
produkować biowodór w technologii biowaste-to-biohydrogen. Testy prowadzone w latach 2013-14 wykazały, 
że instalacja ta ma możliwość produkcji nawet ponad 2000 Nm3 biowodoru z różnego rodzaju bioodpadów.  
 Z kolei dzięki niezwykle wysokiej efektywności fermentacji wskutek linearnemu sposobowi przebiegu procesu, 
instalacja ProBioGas jest w stanie odfermentować substraty aż do 98,5% teoretycznej możliwości. Jest to wynik 
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będący poza zasięgiem możliwości typowych biogazowni, a jego konkretnym efektem jest to, iż z pofermentu 
uzyskanego w takiej technologii w zasadzie nie ma możliwości odseparowania tzw. frakcji stałej bowiem ona po 
prostu nie występuje.

71 | S t r o n a  

bioodpadów. Z kolei dzięki niezwykle wysokiej efektywności fermentacji wskutek 

linearnemu sposobowi przebiegu procesu, instalacja ProBioGas jest w stanie 

odfermentować substraty aż do 98,5% teoretycznej możliwości. Jest to wynik będący poza 

zasięgiem możliwości typowych biogazowni, a jego konkretnym efektem jest to, iż z 

pofermentu uzyskanego  w takiej technologii w zasadzie nie ma możliwości 

odseparowania tzw. frakcji stałej bowiem ona po prostu nie występuje.  

 

 
Rys. 2. Biogazownia ProBioGas o mocy 1,2 MW w Międzyrzecu Podlaskim  

 

3. Biogazownie szczytowe 

 

 Biogazownie są to jedyne powszechnie występujące instalacje OZE, które 

produkując energię elektryczną są w pełni niezależne od warunków pogodowych czy pory 

roku. Nawet elektrownie wodne, które wydają się również pracować jako w pełni stabilne 

źródło energii odnawialnej, są uzależnione od warunków pogodowych i nieodporne na 

długotrwałą suszę. Przykładem tego jest Brazylia, gdzie (wg danych z Wikipedii) w 2010 

Rys. 2. Biogazownia ProBioGas o mocy 1,2 MW w Międzyrzecu Podlaskim

3. Biogazownie szczytowe

 Biogazownie są to jedyne powszechnie występujące instalacje OZE, które produkując energię elektryczną 
są w pełni niezależne od warunków pogodowych czy pory roku. Nawet elektrownie wodne, które wydają się 
również pracować jako w pełni stabilne źródło energii odnawialnej, są uzależnione od warunków pogodowych 
i nieodporne na długotrwałą suszę. Przykładem tego jest Brazylia, gdzie (wg danych z Wikipedii) w 2010 roku 
aż 85% energii było produkowanej z elektrowni wodnych (396 TWh). Tymczasem na początku obecnej dekady 
rozpoczęła się kilkuletnia susza, która drastycznie obniżyła produkcję energii elektrycznej z hydroelektrowni, 
a rynkowa cena prądu osiągnęła poziom nawet 700-900 zł/MWh. 

 Nowoczesne polskie technologie biogazowe pozwalają osiągać produkcję na poziomie 8500 MWh z 1 MW 
mocy elektrycznej zainstalowanej. Jest to sprawność sięgająca 97% sprawności energetycznej, a więc stoi ona 
na niezwykle wysokim poziomie i jest znacząco wyższa od typowych wyników produkcyjnych zakładanych dla 
instalacji I generacji (typu najbardziej rozpowszechnionej w Europie technologii NaWaRo i jej klonów, które osiągają 
z reguły 7200-7800 MWh/MW mocy zainstalowanej). 

 Jednakże kolejnym etapem rozwoju nowej generacji polskich biogazowni jest ich praca jako instalacji 
szczytowych. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że biogazownie można z łatwością eksploatować na instalacje 
pracujące w szczycie zamiast liniowo. Można to uczynić zwiększając objętość kopuł na składowanie biogazu nad 
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zbiornikami na poferment, które z uwagi na obowiązek składowania 4. lub 6-miesięcznej jego produkcji mają 
zazwyczaj duże zbiorniki po 3-6 tys. m3, a tym samym objętość kopuł może pozwalać na składowanie nawet  
10-14 godzinnej produkcji biogazu. Potrzebny jest też oczywiście mocniejszy o ok. 30-50% agregat kogeneracyjny, 
a także pewne inne modyfikacje np. związane z dodatkowym zbiornikiem buforowym na ciepło (biogazownia musi 
być ogrzewana w okresie jesienno-zimowym także w nocy), rury gazowe o większej średnicy czy bardziej wydajna 
dmuchawa do biogazu. Schemat różnicy w pracy dla biogazowni o nominalnej mocy 500 kW eksploatowanej 
w trybie ciągłym oraz takiej samej biogazowni eksploatowanej w wersji szczytowej jako instalacja o mocy  
800 kW pracująca 15 h/dobę przedstawia rysunek 3.
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Rys. 3. Schemat pracy biogazowni z agregatem 500 kW eksploatowanej w sposób ciągły 

24 h/dobę (linia przerywana) oraz z agregatem 800 kW w sposób szczytowy 15 h/dobę 

(linia ciągła) 

 

Działanie biogazowni szczytowej polega więc na tym, że produkcja biogazu odbywa 

się stabilnie całą dobę, natomiast produkcja energii elektrycznej w tzw. szczycie, czyli np. 

przez 15 h od 6:00 do 21:00. Wówczas zamiast typowej biogazowni o mocy 0,5 MW, która 

przez całą dobę produkuje 12 MWh energii elektrycznej zużywając 5400 m3 biogazu, 

mocniejszy agregat kogeneracyjny o mocy 0,8 MW pozwoli na wyprodukowanie również 

12 MW w ciągu 15 h pracy z wyłączeniem godzin nocnych. Objętość zużytego gazu jest ta 

sama, jednak wyprodukowany szczytowy prąd jest bardziej wartościowy i pozwala uzyskać 

cenę średnio o 100-150 zł/MWh wyższą, niż w tzw. prądzie liniowym.  

Taka praca ma jeszcze dodatkowo tę zaletę, że wszystkie typowe naprawy 

serwisowe agregatu kogeneracyjnego (wymiana oleju, świec, filtrów itp.) mogą być 

wykonywane w nocy, w czasie przestoju agregatu kogeneracyjnego, a tym samym 

wydajność eksploatacyjna agregatu kogeneracyjnego dla biogazowni szczytowej bliska 

jest 100% wartości teoretycznej. 

 

4. Potencjał energetyczny sektora biogazowego 

  

Pracownia Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów jako największe polskie 

laboratorium biogazowe przebadała pod kątem wydajności fermentacyjnej ponad 2000 

Rys. 3. Schemat pracy biogazowni z agregatem 500 kW eksploatowanej w sposób ciągły 24 h/dobę (linia 
przerywana) oraz z agregatem 800 kW w sposób szczytowy 15 h/dobę (linia ciągła)

 

Działanie biogazowni szczytowej polega więc na tym, że produkcja biogazu odbywa się stabilnie całą dobę, natomiast 
produkcja energii elektrycznej w tzw. szczycie, czyli np. przez 15 h od 6:00 do 21:00. Wówczas zamiast typowej 
biogazowni o mocy 0,5 MW, która przez całą dobę produkuje 12 MWh energii elektrycznej zużywając 5400 
m3 biogazu, mocniejszy agregat kogeneracyjny o mocy 0,8 MW pozwoli na wyprodukowanie również 12 MW 
w ciągu 15 h pracy z wyłączeniem godzin nocnych. Objętość zużytego gazu jest ta sama, jednak wyprodukowany 
szczytowy prąd jest bardziej wartościowy i pozwala uzyskać cenę średnio o 100-150 zł/MWh wyższą,  
niż w tzw. prądzie liniowym. 

 Taka praca ma jeszcze dodatkowo tę zaletę, że wszystkie typowe naprawy serwisowe agregatu kogeneracyjnego 
(wymiana oleju, świec, filtrów itp.) mogą być wykonywane w nocy, w czasie przestoju agregatu kogeneracyjnego, 
a tym samym wydajność eksploatacyjna agregatu kogeneracyjnego dla biogazowni szczytowej bliska  
jest 100% wartości teoretycznej.

4. Potencjał energetyczny sektora biogazowego

 Pracownia Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów jako największe polskie laboratorium biogazowe 
przebadała pod kątem wydajności fermentacyjnej ponad 2000 różnego rodzaju substratów rolniczych czy 
odpadowych. Badania prowadzone są w standardowych metodykach niemieckich DIN 38414/S8 i VDI 4630 
[Dach i in. 2014, Dach i in. 2016]. Na tej podstawie można obliczyć potencjał biogazowy w skali Polski biorąc pod 
uwagę dostępność (wytwarzanie) poszczególnych rodzajów bioodpadów i biomasy.
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Wg ilości dostępnej biomasy i odpadów organicznych jest do dyspozycji dla biogazowni:

 Ok. 90 mln ton obornika, gnojowicy i pomiotu (wielkość przybliżona, ilość obornika i gnojowicy zmienia się 
wraz ze zmianami pogłowia); 

 8 mln ton słomy zbóż i rzepaku ( z ogólnej liczby ponad 30 mln ton – część musi być przeznaczona do produkcji 
zwierzęcej (ściółka), na pelety/brykiety oraz na podłoże do pieczarek);

 4 mln ton słomy kukurydzianej;

Odpadowa biomasa roślinna (np. z obszarów chronionych, cennych przyrodniczo itp.);

Odpady z przetwórstwa żywności, cukrowni, rzeźni, ubojni, mleczarni, gorzelni, tzw. refood czyli przeterminowana 
i zepsuta żywność). 

 Oczywiście to zestawienie nie wypełnia wszystkich rodzajów dostępnych substratów (zwłaszcza z gospodarki 
komunalnej, jak osady ściekowe, frakcja organiczna odpadów komunalnych, odpady zielone czy selektywnie 
zbierane odpady kuchenne). Autorzy postanowili jednak skupić się przede wszystkim na sektorze biogazowni 
rolniczych.

 Ostrożnie liczony na tej bazie potencjał produkcji to 13,5 mld m3 biogazu (7,8 mld m3 biometanu),  
co przy zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji przekłada się na:

- ok. 3640 MW mocy elektrycznej (ponad 30,5 TWh energii elektrycznej rocznie)
- ok. 3185 MW mocy cieplnej (ponad 96 tys. TJ ciepła rocznie)

 Należy jednak wziąć pod uwagę, że biogazownie powinny być eksploatowane jako instalacje szczytowe. 
Licząc więc podany wcześniej bilans dostępnej mocy z biogazowni pracujących na bioodpadach w wersji liniowej  
(24h/dobę) na 3640 MW mocy, w wersji szczytowej (16 h/dobę) będzie to 5460 MW mocy elektrycznej  
i 31,7 TWh energii elektrycznej (ilość energii elektrycznej jest o ok. 1,2 TWh większa niż przy pracy liniowej 
bowiem brak jest przestojów serwisowych agregatu kogeneracyjnego – serwis odbywa się w nocy).

 Gdyby ten wyliczony powyżej potencjał uzupełnić uprawami polowymi – przede wszystkim kukurydzą  
na kiszonkę (tak jak jest to w większości krajów Europy), to przy wykorzystaniu na ten cel 5% powierzchni rolniczej 
kraju (co stanowi mniej niż połowę powierzchni, która jest wykorzystywana w Niemczech na ten cel) uzyskuje się 
dodatkowo:

- 3003 MW mocy elektrycznej (ponad 25,2 TWh energii elektrycznej rocznie) w pracy liniowej i 4504 MW  
(ponad 26,1 TWh) w pracy szczytowej;
- ok. 2630 MW mocy cieplnej (ponad 79 tys. TJ ciepła rocznie)

 Do tego dochodzi oczywiście sektor komunalny – obecnie generujący mniej niż 200 MW mocy, którego 
potencjał jest z pewności kilkukrotnie wyższy, jednakże wymagający dodatkowych analiz.

 Potencjał dodatkowy do wytwarzania biogazu komunalnego (szacunkowy, gdyż brak jest konkretnych danych 
odnośnie masy poszczególnych odpadów oraz ich wydajności biogazowych) można określić w przybliżeniu na:

- Biogaz z oczyszczalni ścieków (wykorzystanie ponad 5 mln Mg osadów ściekowych): co najmniej  
100 MW (0,82 TWh);
- Frakcja organiczna odpadów komunalnych przeznaczona do fermentacji: co najmniej 110 MW (0,93 TWh);
- Odpady zielone (trawa i liście): co najmniej 16 MW (0,13 GW).

 Należy dodać, że instalacje komunalne, z uwagi na ich specyfikę pracy mniej nadają się na biogazownie 
szczytowe, dlatego w tym zestawieniu obliczono ich moc dla pracy liniowej.
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 Reasumując, należy przyjąć, że potencjał biogazu rolniczego to 3640 MW (6643 MW z „ostrożną” opcją 
kukurydzianą). Przy realizacji biogazowni jako instalacji szczytowych (zakładając pracę 16 h/dobę) można uzyskać 
moc 5460 MW lub 9964 MW w opcji z wykorzystaniem kiszonki kukurydzy. Dodając do tego sektor komunalny 
(stan obecny i potencjał) dochodzi dodatkowo ponad 400 MWe mocy

Daje to łącznie w wersji szczytowej (16 h pracy/dobę) 10364 MW stabilnej mocy elektrycznej, całkowicie niezależnej 
od warunków klimatycznych czy pory roku.

 Należy również podkreślić, że istniejące obecnie i działające w skali realnej polskie technologie biogazowe 
(Dynamic Biogas, ProBioGas) są w absolutnej światowej czołówce pod względem efektywności fermentacji 
(pozwalają średnio uzyskać o 25-27% więcej biogazu z tych samych substratów w stosunku do dominujących 
w Europie technologii niemieckich opartych na systemie NaWaRo), pozwalają stosować bardzo szeroką 
gamę substratów organicznych ( w zasadzie prawie wszystkie rodzaje poza drewnem i jego odpadami)  
– co jest niemożliwe w technologiach systemu NaWaRo, jak też zapewniają bardzo stabilną pracę przy niewielkich 
kosztach napraw i eksploatacji. Budowa i eksploatacji tych biogazowni może być realizowana w zdecydowanej 
większości przez polskie firmy i z wykorzystaniem krajowych komponentów. 

5. Wnioski

1. Sektor biogazowy w Polsce posiada ogromny potencjał bazujący przede wszystkim na wykorzystaniu w procesie 
fermentacji biomasy odpadowej z rolnictwa i bioodpadów.

2. Biogazownie pracujące w polskich technologiach pozwalają na osiągnięcie bardzo wysokiej sprawności 
rzeczywistej sięgającej 97% teoretycznej.

3. Wykorzystanie biogazowni jako instalacji pracujących w szczycie pozwala zwiększyć potencjał sektora 
biogazowego do ponad 10 GW.
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8. Debata na temat kierunków rozwoju polityki energetycznej  
 na obszarach wiejskich w Unii Europejskiej i w Polsce  
 w kontekście poprawy jakości powietrza.

 Najciekawsze wypowiedzi prelegentów podczas debaty opracował  
 Maciej Świderski, prezes firmy Invest Planet Consulting.

Uczestnicy Debaty:

 Phil Hogan - Komisarz ds. rolnictwa UE

 Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska

 Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

 Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych  
         i Energii Parlamentu Europejskiego,  
         Przewodniczący Rady Programowej Fundacji  
         Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 Głównym przesłaniem Konferencji „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu 
na obszarach wiejskich”, która odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Środowiska  
 w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów w dn. 11-12 października 
2018 roku był apel prelegentów o zaprzestanie traktowania polskiej wsi jako problemu, a podjęcie 
próby postrzegania i wykorzystania jej zasobów jako szansy dla gospodarki.

 Podczas debaty przedstawiono propozycje rozwoju energetyki rozproszonej, termomodernizacji 
budynków mieszkalnych, nowoczesnego ciepłownictwa w ramach programu „Czyste Powietrze", 
poruszono również temat wykorzystania środków europejskich w kontekście wsparcia produkcji 
rolnej przeznaczonej na rynek energetyczny jak również wsparcia rozwoju instalacji energetyki 
rozproszonej i odnawialnych źródeł energii.
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Komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej Phil Hogan podkreślił, że „rolnicy są częścią rozwiązania 
a nie częścią problemu przy Wspólnej Polityce Rolnej”

  W ocenie Komisarza, we współpracy z polskim Rządem, Komisja Europejska może bardzo wiele zdziałać 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie ochrony środowiska, np. poprzez dyrektywę w sprawie 
odnawialnych źródeł energii, która zawiera wytyczne i cele w zakresie zrównoważonej bioenergetyki, w której 
mówi się o potencjale stosowania w rolnictwie międzyplonów, a także zimowej uprawy okrywowej i innych typów 
uprawy okrywowej w celu generowania biomasy służącej do wytwarzania energii.

 Poinformował, że europejskie środki na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich wynoszą 5,4 mld EURO 
i zostaną przeznaczone na inwestycje, m.in. w produkcję energii odnawialnej. Podkreślił, że chciałby współpracować 
z polskim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby upewnić się, że zostanie wykorzystany pełny potencjał 
tych środków z korzyścią dla polskich rolników. Komisarz zauważył, że wszelkie inwestycje związane z wydajnością 
energetyczną oraz energią odnawialną mają duży wpływ na obszary wiejskie, a rolnicy mogą być kluczowym 
ogniwem tego rozwiązania. W związku z tym należy skutecznie motywować rolników do udziału w programach 
badawczo-innowacyjnych.

 Phil Hogan zapowiedział, że Komisja Europejska przedstawi długoterminową strategię ograniczania emisji 
dwutlenku węgla, zaś nowa reforma polityki rolnej podkreśli większy nacisk na działania na rzecz środowiska 
i klimatu – w sposób praktyczny a zarazem jak najbardziej uproszczony. W opinii Komisarza wszyscy powinni 
wspólnie zastanowić się nad tym, co jeszcze można zrobić, aby spowodować, żeby rolnicy stali się częścią 
rozwiązania tego problemu. Podając przykład Sardynii i jej działań w zakresie biogospodarki, Komisarz stwierdził, 
że w najbliższych 5-10 latach zaangażowanie Unii Europejskiej w ten obszar będzie systematycznie wzrastał. 
Oznacza to, że mieszkańcy polskiej wsi powinni być gotowi do skorzystania z tej okazji, która daje szansę na nowe 
miejsca pracy na obszarach wiejskich, ale także wsparcie finansowe dla unijnych rolników. Zauważył, że jest to 
sytuacja korzystna w połączeniu z programem „Horizon Europe”, w ramach którego zaplanowano 10 mld EURO 
na potrzeby innowacyjnego rolnictwa. 

 Zdaniem Komisarza Hogana, rolnictwo musi być postrzegane nie tylko jako źródło surowców żywnościowych, 
ale także tych wykorzystywanych do produkcji energii, które pozwolą rolnikom zdywersyfikować swoje dochody. 
Wspomniał również o długoterminowej prognozie obniżenia emisji (nowa strategia dotycząca biogospodarki  
dla zrównoważonej Europy), którą przedstawiła Komisja Europejska.

 „Chodzi o to, aby rolnicy produkujący uprawy na rzecz rynku energetycznego mogli odnieść sukces i byli 
za to wynagradzani. Być może pojawią się jakieś błędy czy jakieś porażki, ale powiedziałbym, że strategia biogospodarki 
(...), nakreśli realne polityki na okres po roku 2020. Nie możemy tracić czasu, jeżeli chodzi o to co jest ważne  
dla dobra publicznego i dążyć do zmiany istniejącego miksu energetycznego. Chcemy, aby rolnicy byli częścią 
tego rozwiązania (...), ale musimy dać im pewne początkowe gwarancje w odniesieniu do rynku i ceny”  
- powiedział Komisarz Ph. Hogan.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk przedstawił najważniejsze tezy Programu „Czyste powietrze”.  
 Przygotowany przez rząd program ma przyczynić się nie tylko do zwalczania ubóstwa energetycznego, poprawy 
klimatu przez zmniejszenie emisji CO2, ale także mniejszego zużycia energii elektrycznej - w przypadku domów 
jednorodzinnych budowanych w latach 60. i 70. Zakłada się, że oszczędności przy kompleksowej termomodernizacji 
mogą sięgać nawet 70 proc. 
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Zdaniem Henryka Kowalczyka ustawa nakładająca na samorządy obowiązek dbania o czyste powietrze jest 
dobrym narzędziem, które zachęca samorządy gminne do wprowadzania systemu kar i zakazów stosowania 
pieców. Ministerstwo Środowiska z początkiem 2018 roku bardzo intensywnie rozpoczęło wdrażanie w życie 
działań związanych z walką ze smogiem. Wstępna diagnoza jest jednoznaczna - za zanieczyszczone powietrze 
w głównej mierze odpowiada tak zwana niska emisja, czyli spaliny z domów jednorodzinnych, w których nie ma 
żadnych filtrów i nie ma żadnych żadnej ochrony - ten problem będzie rozwiązywany jeszcze przez 20 - 30 lat. 
Natomiast duże ciepłownie i elektrownie - według Ministra - uporały się w sprawach zanieczyszczeń i w tej chwili 
trwają prace nad rozbudową sieci ciepłowniczej poprzez modyfikacje elektrociepłowni i ciepłowni. Na ten cel 
przeznaczono znaczne środki, około 10 miliardów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 Henryk Kowalczyk podkreślił, że obecnie najważniejszym wyzwaniem związanym z redukcją smogu są domy 
jednorodzinne, zaś kolejnym problemem, z którym trzeba się zmierzyć (szczególnie ważne dla dużych miast 
i centrum dużych miast) są spaliny samochodowe. W tym momencie jest wdrażany program „Czyste powietrze”, 
który został przygotowany przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony 
i Gospodarki Wodnej.

 Minister Kowalczyk zauważył, że nie było jeszcze programu o takiej skali, przewidującego zróżnicowane 
podejście do beneficjentów. Jednocześnie bez wątpienia problemem i barierą dla wielu konsumentów są koszty 
termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, ale tylko kompleksowe działania gwarantują realne oszczędności 
związane ze zużyciem energii. Minister zauważył, że największym problemem związanym z działaniami 
termomodernizacyjnymi w domach jednorodzinnych na obszarach wiejskich są ludzie w wieku emerytalnym, 
często samotni, żyjący bez wsparcia młodszych. Często są to osoby, które nie mają na tyle energii i dyscypliny,  
żeby ubiegać się o dofinansowanie i organizować sobie rzeczywistość – i właśnie oni potrzebują bardzo silnego 
wsparcia również ze strony agend samorządowych czy rządowych.

 Program „Czyste powietrze” wychodzi naprzeciw ludziom najuboższym (dotacja dla najuboższych może sięgać 
do 90% kosztów kwalifikowanych, a więc mówimy o dużej intensywności dofinansowania). Program przewiduje 
również wsparcie dla grup zamożniejszych z dotacją do poziomu 30% kosztów kwalifikowanych. Przewidziane są 
również tanie pożyczki na pokrycie udziału własnego. Ministerstwo liczy, że samorządy będą zbierać informacje 
o beneficjentach i będą uzupełniać propozycję rządową Programu „Czyste powietrze”. Obecnie Ministerstwo 
wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje szeroko zakrojoną kampanię 
informacyjną poprzez spotkania w gminach z jednoczesnymi szkoleniami w każdej gminie, co oznacza niemal  
2,5 tysiąca spotkań w kraju. Minister poinformował, że na spotkania szkoleniowe przychodzi po kilkaset osób 
w każdej gminie wiejskiej, więc tak naprawdę jest to program, który wzbudza duże zainteresowanie.

 Podkreślił, że procedura została maksymalnie, oczywiście w ramach bezpieczeństwa wydawania pieniędzy 
publiczny, i taki wniosek musi być możliwie prosty wskazujący podstawowy zakres informacji: koszty, dane 
adresowe, potwierdzenie osiąganych dochodów, dane nieruchomości itp.

 Minister ma nadzieję, że oprócz tych szkoleń (które są) i uproszczonego wniosku (które już spływają),  
także samorządy gminne zaczną realizować program doradztwa energetycznego, tak by każdy samorząd 
miał doradcę energetycznego, który będzie profesjonalnie przygotowany do tego, aby pomóc mieszkańcom,  
np. emerytom, którzy są wykluczeni cyfrowo i możliwe jest, że nie będą potrafili zajrzeć na stronę internetową 
i zapoznać się propozycją Programu „Czyste powietrze”. Henryk Kowalczyk podkreślił również, że oprócz internetu 
i gazet, właśnie telewizja publiczna powinna służyć temu, żeby przygotować bardzo proste komunikaty dla ludzi, 
włączając się w kampanię Ministerstwa Środowiska.
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 Program „Czyste powietrze” jest zaplanowany na 10 lat. Zdaniem Ministra, po jego realizacji powinien 
zniknąć problem smogu w miastach, ale także na obszarach wiejskich, które nie są w statystyce ujmowane.  
W ocenie Henryka Kowalczyka ten Program jest w znakomitej większości skierowany na obszary wiejskie, 
ponieważ są tam domy jednorodzinne, o których do tej pory tak naprawdę nikt nie pamiętał. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił na początku swojego 
wystąpienia, że pobyt na tej Konferencję dotyczącej OZE w Grodnie jest dla niego kontynuacją rozmów z Komisarzem 
Unii Europejskiej Philem Hoganem, gdzie spotykają się po raz kolejny. Przewodnim tematem wystąpienia Ministra 
Ardanowskiego była energetyka na obszarach wiejskich, szczególnie w kontekście rozwoju OZE. Minister zauważył 
również, że problem jakości powietrza dotyczy również obszarów o niedużej, ale skoncentrowanej zabudowie 
w miejscowościach na terenach wiejskich. 

 Minister potwierdził, że Program „Czyste powietrze” jest dedykowany także budynkom na obszarach 
wiejskich, gdzie trzeba mieć na uwadze to, że niska jakość materiałów budowlanych, z których to szczególnie 
budowano budynki na wsi w latach 1950-1980, powoduje wysokie straty energii w tych obiektach. Z tej przyczyny 
termomodernizacja powinna mieć szczególne znaczenie na obszarach wiejskich, bowiem problem ubóstwa 
energetycznego to nie jest tylko kwestia docieplenia, ale także jest to kwestia zaopatrzenia obszarów wiejskich 
w odpowiednią ilość i jakość energii elektrycznej, ciepła i chłodu – co jest ściśle związane z poprawą jakości 
życia w Polsce. Stwierdził, że działania na obszarach wiejskich powinny być skoordynowane, ponieważ istnieją 
inne nierozwiązane kwestie jak np. azbest na budynkach wiejskich. Przy kompleksowej modernizacji budynku na 
nowym dachu można zamocować np. panele fotowoltaiczne. Nowym zjawiskiem, rzadko występującym gdzie 
indziej w Europie, jest to, że wielu ludzi z miasta chce wyprowadzić się na wieś. Zdaniem Ministra Ardanowskiego 
są to osoby, które uzyskują lepszy status materialny i nie chcą mieszkać w blokowiskach. Jednak atrakcyjność tych 
terenów ściśle wiąże się jakością i ciągłością dostarczanej energii elektrycznej.

 Minister zauważył, że przy szybkim wzroście gospodarczym, zaczyna brakować energii elektrycznej i szansą 
rozwoju obszarów wiejskich jest również tworzenie małych i średnich firm niekoniecznie związanych bezpośrednio 
z rolnictwem. Sytuacja tak będzie jednak możliwa tylko w przypadku dostępu do stabilnej energii elektrycznej.

 Zdaniem Ministra Ardanowskiego zasoby wiejskie należy traktować jako szansę dla gospodarki,  
również w zakresie energetyki poprzez np. rozwój instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków gospodarczych 
czy też produkcję biomasy co może też spowodować ograniczenie nakładów na rozwój energetyki konwencjonalnej 
na rzecz rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Ważna jest również promocja obywatelskich przedsięwzięć 
energetycznych np. spółdzielnie energetyczne na obszarach wiejskich.

 Minister przewiduje również, że po wyborach samorządowych na jesieni 2018 roku wielu nowych 
samorządowców w pierwszych latach swoich rządów będzie chciało organizować zarówno producentów energii, 
jak i konsumentów na swoim terenie. Podkreślił, że rozwój energetyki odnawialnej jest potrzebny w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich i powinny znaleźć się na ten cel środki finansowe, w tym także kosztem 
innych programów. Zwrócił uwagę również na konieczność wspierania lokalnej gospodarki wodnej, np. poprzez 
budowę małych elektrowni wodnych, dzięki którym można byłoby zminimalizować skutki suszy, a tym samym nie 
przekazywać co roku wielkich pieniędzy e dla tych, którzy zostali dotknięci suszą. 

 Na zakończenie Minister Ardanowski zapowiedział, że dedykowane programy dotyczące wytwarzania energii 
na obszarach wiejskich pozwolą na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Ale jednocześnie zauważył, że w miksie 
energetycznym dominującą pozycję posiada węgiel i w najbliższej przyszłości będzie głównym nośnikiem energii 
i stabilizatorem w systemie elektroenergetycznym w Polsce. 
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 Biorąc jednak pod uwagę obecny potencjał terenów wiejskich, mogłyby one stać się ważnym elementem 
w rozwoju energetyki rozproszonej z korzyścią dla dochodów mieszkańców na wsi i rolników, ale również 
w kontekście budowania poczucia lokalnej wspólnoty odpowiedzialnej za swój los

 „Wieś może być wielkim źródłem nie tylko żywności, ale również energii (...). To jest również bardzo 
ważne działanie wizerunkowe i godnościowe dla rolników. Powinni się poczuć, oczywiście wspierani, 
jako współodpowiedzialni nie tylko za produkcję żywności, bezpieczeństwo żywnościowe i suwerenność,  
która bezpieczeństwo żywnościowe w znacznej mierze gwarantuje, ale (...) również za zaopatrzenie w energię  
- powiedział Minister J.K. Ardanowski.

Wiceminister Energii Tadeusz Skobel na wstępie dyskusji nie ukrywał, że w Polsce problemem jest niska 
emisja. 

 Obecnie Ministerstwo Energii omawia z Ministerstwem Środowiska kwestie dopuszczenia do obrotu gorszej 
jakości węgla. Ta dyskusja wskazuje, że wystąpienie dwóch resortów w sprawie normy jakości węgla oznacza, 
że trzeba dojść do kompromisu w tej sprawie. 

 Minister poinformował, że Rada Ministrów przyjęła dokument w zakresie polityki energetycznej Polski 
na kolejne lata, który w niedługim czasie będzie mógł być upubliczniony, zawierający omówienie miksu 
energetycznego, rozwoju odnawialnych źródeł energii i innych rodzajów energii, które stanowią podstawę systemu 
elektroenergetycznego w kraju.

 Minister stwierdził, że w zakresie bezpieczeństwa energetycznego istotnym elementem w perspektywie 
kolejnych lat będzie stawać się energetyka rozproszona szczególnie w kontekście obszarów wiejskich.  
W związku z tym w nowelizacjach legislacji z obszaru energetyki pojawiły się klastry energetyczne. Pożądanym 
rozwiązaniem byłoby dla wszystkich to, aby obszary wiejskie mogły w dużej części wytwarzać energię elektryczną 
na potrzeby własne, zaś w rezerwowym systemie elektroenergetycznym uwzględniane byłyby na wypadek gdyby 
te elementy nie mogły funkcjonować właściwie.

 Poruszając kwestię modernizacji i termomodernizacji budynków Minister Skobel zaznaczył, że warto 
mieć na uwadze inne elementy wsparcia w zakresie rozwoju energii odnawialnej, na przykład zaopatrzenie 
w energię cieplną z wykorzystaniem pomp ciepła oraz instalacje paneli fotowoltaicznych na dachach budynków 
gospodarczych i mieszkalnych. Minister dodał, że specjalna taryfa nocna na energię elektryczną powstała, aby 
umożliwić dogrzewanie budynków w porze nocnej, ale okazało się że jest to nieopłacalne, w przypadku braku 
realizacji prac termomodernizacyjnych na starszych obiektach. Tadeusz Skobel podkreślił, że kierunkiem rozwoju 
energetyki rozproszonej powinien być rozwój klastrów energii, ponieważ energetyka prosumencka (rozproszona) 
jest przyszłością energetyki w Polsce na obszarach wiejskich.

 Zdaniem Ministra, w perspektywie kolejnych lat energetyka rozproszona i klastry energii będą stawać się 
elementem dominującym, jeżeli chodzi o zabezpieczenie energii elektrycznej na obszarach wiejskich. Służą temu 
między innymi zmiany dotyczące klastrów energii w ustawie o OZE oraz nowelizacja ustawy energetycznej.  
Nie możemy jednak zapominać, że Polska potrzebuje stabilnej podstawy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, 
która będzie kompensowała energię pozyskiwaną z innych źródeł.

 „Energetyka rozproszona jest ważnym elementem w miksie energetycznym, ale dopiero w perspektywie 
kolejnych lat” – powiedział Minister T. Skobel
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Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu 
Europejskiego, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej prof. dr hab. Jerzy Buzek podkreślił, że Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
zawsze brała na warsztat sprawy, które nie były jeszcze w kraju popularne i od niemal 30 lat zajmowała się 
najistotniejszymi tematami związanymi z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie jednym z nich jest 
rozwój energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

 Prof. Buzek przypominał, że głównym celem reformy w obszarze energetycznym w czasach rządu AWS było 
wstrzymanie produkcji w kopalniach, gdzie produkowano węgiel, o wysokim stopniu zasiarczenia, wskutek czego 
występowały kwaśne deszcze niszczące lasy zlokalizowane wokół ciepłowni i elektrowni. W latach 90-ych zostały 
zamknięte wszystkie kopalnie, które miały wysokie zasiarczenie i powodowały duże zanieczyszczenia. Działania te 
były jedyną szansą na zachowanie pozostałych kopalń i ochronę zdrowia ludzi i lasów wokół ciepłowni. W tamtym 
czasie, był to jeden z głównych warunków przeprowadzenia reformy jeśli chodzi o czystość powietrza. Zdaniem 
prof. Buzka w tamtym czasie priorytetem nie była jakość powietrza (wtedy jeszcze nikt o tym nie mówił), ale działania 
ratujące przyszłość polskiej energetyki. Jerzy Buzek podkreślił, że jako Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, która jest najbliżej tematu debaty, zauważył iż istnieje 
duża determinacja Komisji Europejskiej w sprawie efektywnego wykorzystania instrumentów w poszczególnych 
państwach europejskich w celu forsowania zmiany miksu energetycznego, także w Polsce.

 Czyste powietrze jest nadal ważnym wyzwaniem w Unii Europejskiej. W części Europy Zachodniej głównym 
problemem jest emisja spalin samochodowych powodujących smog i zanieczyszczenie powietrza (dotyczy to 
wszystkich miast powyżej 100.000 mieszkańców i chodzi o śródmieścia tych miast), np. w Szwecji, Niemczech, 
Austrii czy Francji, zaś w Polsce dotyczy to np. Krakowa czy Warszawy. Innym problemem, z którym należy się 
zmierzyć jest ogrzewanie w okresie zimowym, przy czym ten problem dotyka w takim samym stopniu obszary 
wiejskie, jak i miejskie, pod względem tak zwanego ubóstwa energetycznego, które zostało wyróżnione jako jeden 
z najważniejszych czynników zanieczyszczenia smogiem. 

 Według prof. Buzka, istnieją cztery sposoby walki z ubóstwem energetycznym. Pierwszy - inwestycje 
w ciepłownictwo (Unia Europejska robi wiele w tym kierunku, np. dofinasowanie z programów unijnych, które są 
na to przeznaczone). Drugi – rozwój energetyki prosumenckiej (jest to sprawa kluczowa i warto przypomnieć  
że dotyczy ona terenów wiejskich, które są bardzo zagrożone smogiem, czego nie wykazują statystyki 
bo najczęściej na tych obszarach badania nie są prowadzone). Trzecia – działania na rzecz poprawy sprawności 
energetycznej poprzez rozwój energetyki odnawialnej, o której mówił Komisarz Phil Hogan. Czwarty - walka 
z ubóstwem energetycznym. Istotną kwestią, na którą zwraca uwagę w dużym stopniu Parlament Europejski wraz 
z Komisją Europejską jest także rozwój elektromobilności, a co za tym idzie obniżenie wolumenu emisji spalin 
samochodowych. 
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