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Stan obecny biomasy i jej wykorzystanie



.
Główne cele:

• Wzrost udziału OZE w finalnym 
zużyciu energii co najmniej do 
poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy 
wzrost tego wskaźnika w latach 
następnych.
• Osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału 
biopaliw w rynku paliw 
transportowych.
• Ochrona lasów przed nadmiernym 
eksploatowaniem oraz zrównoważone 
wykorzystanie obszarów rolniczych na 
cele OZE.
•Wykorzystanie do produkcji energii 
elektrycznej istniejących urządzeń 
piętrzących należących do Skarbu 
Państwa.
• Stworzenie optymalnych warunków 
do rozwoju energetyki rozproszonej 
opartej na lokalnie dostępnych 
surowcach.

Główne działania:
• Utrzymanie aktualnych 
i wprowadzenie dodatkowych 
mechanizmów wsparcia dla OZE.
• Efektywne wykorzystanie 
biomasy.
• Wsparcie rozwoju technologii oraz 
budowy instalacji do pozyskiwania 
energii odnawialnej z odpadów 
zawierających materiały ulegające 
biodegradacji. 
• Stworzenie warunków do 
budowy farm wiatrowych na morzu. 
• Wdrożenie programu budowy 
biogazowni rolniczych. 
• Wsparcie inwestycji z 
wykorzystaniem funduszy UE.

Efekty:
• Osiągnięcie zamierzonych celów 
udziału OZE, w tym biopaliw. 

• Zrównoważony rozwój OZE, w 
tym biopaliw bez negatywnych 
oddziaływań 
na rolnictwo, gospodarkę leśną, 
sektor żywnościowy oraz 
różnorodność biologiczną. 

• Zmniejszenie emisji CO2 oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, poprzez 
m.in. zwiększenie dywersyfikacji 
energy mix.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym 
biopaliw
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Udział poszczególnych technologii OZE w produkcji 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Źródło: KPD
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Przewidywany podział sektora ciepła i chłodu OZE na 
poszczególne  technologie w roku 2020.

Źródło: KPD



Rozdysponowanie słomy w latach 2007-2011 (średniorocznie)

.

Źródło: dane IERiGŻ
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Źródło: Opracowanie własne PIB



Uprawy wieloletnich roślin energetycznych w ha

Źródło: opracowanie Ryszard Gajewski na podstawie danych ARiMR



Podstawowe rośliny energetyczne
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Źródło: opracowanie Ryszard Gajewski na podstawie danych ARiMR



Produkcja pelletu w Polsce w latach 2003-2013. 

Źródło: Stelmet



Dostępna  biomasa agro w Polsce w  2013 rok z 
przeznaczeniem na cele energetyczne 

Źródło: Opracowanie własne PIB

Rodzaj biomasy tys.ton/rok

Słoma 4500,0

Trwałe użytki zielone TUZ 3000,0

Wieloletnie rośliny 
energetyczne

110,0

Śruta rzepakowa 700,0

Otręby 54,0

Zboża 500,0

Ogółem agro 8864,0
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Prognoza kształtowania się etatów użytkowania głównego w lasach  w 
latach 2011-2041



Prognoza potencjału ekonomicznego i rynkowego zasobów 
biomasy pochodzenia leśnego do energetycznego wykorzystania  

do 2020 roku



Prognozowane zapotrzebowanie na biomasę w [PJ] w 
podziale na rodzaj energii finalnej

Rodzaj energii 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Energia 
elektryczna 

6,7 12,5 21,1 37,4 39,9 41,6

Ciepło 178,1 180,8 192,6 226,5 246,0 265,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu  Krajowego Planu Działania 
w zakresie energii  z OZE(Min. Gosp., 2010)
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Źródło: Ministerstwo Gospodarki



. Produkcja enegii elektrycznej z biomasy stałej (GWh)
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Produkcja energii elektrycznej w źródłach wykorzystujących 
biomasę w latach 2005 – 2011

Źródło: Ministerstwo Gospodarki
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Źródło: Ministerstwo Gospodarki



Źródło: Bazy danych ARE S.A.

Zużycie biomasy w energetyce zawodowej



Procentowa zmiana zużycia biomasy pomiędzy rokiem 2012 a 2013 

Źródło: Bazy danych ARE S.A.



Źródło: Bazy danych ARE S.A.

Zużycie poszczególnych rodzajów biomasy w energetyce 
zawodowej [t]



Źródło: Bazy danych ARE S.A.

Kaloryczność biomasy zużywanej w energetyce zawodowej 
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Powierzchnia użytków rolnych w Polsce

• Użytki rolne                         14 412 000 ha
• Użytki orne                           10 627 000 ha
• Pod zasiewami                     10 297 000 ha
• Ugorowane                                348 000 ha
• Trwałe użytki zielone            3 161 000 ha
• Łąki                                         2 567 000 ha
• Pastwiska                                  594 000 ha
• Sady                                          393 000 ha
• Pozostałe UR                            199 000 ha

Źródło: GUS-2013



 biomasa drzewna będzie  surowcem odnawialnym  
biorafinerii      lignocelulozowej,   gdzie produkcja 
biopaliw i bioenergii będzie składową kaskady procesów 
biorafineryjnych,

 energia pierwotna z biomasy drzewnej  będzie 

generowana i konsumowana lokalnie.

Przyszłość wieloletnich plantacji energetycznych





“Bioenergy  as  the  key  to  economic  growth  of  
the  regions-EO  Based  Service Supporting 

Energy Crops Cultivation (SERENE).” –
„Bioenergia jako klucz do regionalnego rozwoju 

gospodarczego- teledetekcyjne usługi 
wspomagające uprawę roślin energetycznych.”



O projekcie

Projekt SERENE, finansowany przez 
Europejską Agencję Kosmiczną, ma na celu 
budowę serwisu doradczego w zakresie 
uprawy roślin energetycznych, skierowanego 
do obecnych i przyszłych właścicieli plantacji 
roślin energetycznych oraz osób i instytucji 
zaangażowanych w rynek energii 
odnawialnej. 



O projekcie



O projekcie
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ΔB(July-June)/B(June) = 2.31*ΔNDVI(July-June)/NDVI(June)

Mean biomass growth July – June (t/ha):

Magdalenka:     20.9 B(Jul) = 10.52 + 20.90 = 31.42 t/ha
Plaszczyca:         25.4    B(Jul) = 5.96 + 25.43 = 31.39 t/ha
Pawlowko2:       17.5 B(Jul) = 8.75 + 17.54 = 26.29 t/ha
Pawlowko3:       27.0 B(Jul) = 10.24+ 27.04 = 37.28 t/ha
Stolczno:            27.8 B(Jul) = 8.30 + 27.85 = 36.15 t/ha

Przyrost Biomasy pomiędzy lipcem a czerwcem - kukurydza

Biomasa w lipcu (Bjul.



Biomass_corn (t/ha) = 8.69 + 38.59*NDVI - 0.36*Ts

Mean biomass:

Plaszczyca1:       17.4 t/ha Uniechowek1:    26.5 t/ha
Plaszczyca2:       21.6  t/ha Uniechowek2:    21.8 t/ha
Stołczno:             25.9  t/ha
Pawłowko2:       19.5   t/ha
Pawlowko3:        18.1 t/ha

Biomasa w sierpniu - kukurydza



Biomass_poplar (t/ha) = 26.5 + 34.29*NDVI - 0.89*Ts

Mean biomass:

Boguchwaly1:       26.4 t/ha Orneta1:    32.4 
t/ha
Boguchwaly2:       28.2  t/ha Orneta2:    32.6 
t/ha

Biomasa w sierpniu - topola



Biomass_poplar (t/ha) = 26.5 + 34.29*NDVI - 0.89*Ts

Mean biomass:

Stega1:      28.3 t/ha Sztumska Wies:     27.4 t/ha
Stega2:      31.1 t/ha

Biomasa w sierpniu - topola



Oferta Serwisu:
W ciągu dwóch lat trwania projektu dostarczymy 
Państwu następujące produkty:
•mapy plantacji wybranych regionów oraz ich 
potencjał energetyczny, 
•mapy obszarów potencjalnych do upraw roślin 
energetycznych, 
•opracowanie rekomendowanych upraw i 
prognoz ich produktywności, 
•mapy wilgotności gleby i biomasy dla plantacji 
w wybranych regionach. 



Dlaczego warto stawiać na biomasę  przy produkcji energii z 
OZE



Wnioski

• Polska dysponuje dużym potencjałem rynkowym biomasy,
który może być przeznaczony na cele energetyczne.

• Posiada znaczący potencjał dla rozwoju agroenergetyki,
szczególnie w zakresie produkcji wieloletnich roślin
energetycznych.

• Brak jednak strategii rozwoju dedykowanych plantacji
wieloletnich roślin energetycznych, których rozwój wydaje się
być jednym z najbardziej obiecujących kierunków
zrównoważonego rozwoju lokalnego.

• Należy zatem dążyć do stworzenia dogodnych warunków aby
takie plantacje powstawały i były głównym źródłem
zaopatrzenia w biomasę dla wytwórców energii.



Przyszłość energetyczna wielu 
społeczności lokalnych to biomasa

POLSKA IZBA BIOMASY
www.biomasa.org.pl

E-mail: biuro@biomasa.org.pl 


