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Polski Fundusz rozwoju S.A. jest spółką skarbu państwa, która koordynuje 
wysiłki instytucji wspierających zrównoważony rozwój społeczny i gospodar-
czy kraju. 
naszym celem jest zapewnienie, w ramach jednolitej platformy instrumentów 
rozwojowych, sprawnych narzędzi do zwiększenia potencjału inwestycyjnego 
i gospodarczego Polski. Głównym zadaniem PFr jest koordynacja współpracy 
wszystkich podmiotów Grupy. tworzymy zintegrowane centrum informacji dla 
przedsiębiorców, samorządów i  osób zainteresowanych instrumentami roz-
woju. Działamy zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.
Do głównych obszarów działalności PFr należą:
> tarcza Finansowa PFr dla Firm i Pracowników – realizujemy program pomo-
cowy w ramach tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich 
przedsiębiorstw.
> Inwestycje infrastrukturalne – finansujemy inwestycje infrastrukturalne na 
terytorium naszego kraju.
> Inwestycje kapitałowe – specjalizujemy się w finansowaniu rozwoju polskich 
przedsiębiorstw z szeroko rozumianego sektora przemysłowego.
> Inwestycje samorządowe – wspieramy samorządy w realizacji projektów naj-
ważniejszych z  punktu widzenia społeczności lokalnych. realizujemy m.in. 
takie programy, jak Pakiet dla Miast Średnich czy Projekt „PPP pakietowe”.
> Pracownicze Plany Kapitałowe – powszechny i dobrowolny system długoter-
minowego oszczędzania pracowników przy wsparciu pracodawcy i państwa.
> rozwój innowacji – realizujemy dedykowane programy edukacyjne skie-
rowane do innowatorów, przede wszystkim na etapie pomysłu oraz rozwoju 
biznesu.
> PFr Green Hub – jeden ze strategicznych programów PFr, którego celem 
jest zaangażowanie w  projekty w  sektorze odnawialnych Źródeł Energii na 
warunkach rynkowych i bez wypierania kapitału prywatnego.

od ponad dekady narodowe Centrum Badań i rozwoju łączy świat nauki i biz-
nesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojo-
wych. Poprzez współfinansowanie procesów B+r wspiera rodzimych przedsię-
biorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu 
przełomowych projektów badawczych. 
nCBr prowadzi szereg programów mających na celu opracowanie innowacji 
przyczyniających się do zielonej transformacji. W  ramach wsparcia strategii 
Europejskiego Zielonego Ładu, pracuje nad uruchomieniem 8 nowych inicja-
tyw proekologicznych w  formule zamówień przedkomercyjnych (PCP). tymi 
działaniami nCBr chce stworzyć efektywny obszar wsparcia rozwoju ekoin-
nowacji w  dziedzinach związanych z  wdrażaniem strategii Zielonego Ładu, 
w  oparciu o  model stawiania określonych wyzwań badawczych. Potrzeba 
rozwijania tego modelu jest odpowiedzią na niewystarczające finansowanie 
ze środków publicznych takich projektów badawczych, które ukierunkowane 
są na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych i  jednoczesnym stymulowaniu sektorów gospodarki polskiej 
o największym potencjale rozwojowym. Prace badawcze w tym modelu pro-
wadzone są przy zachowaniu rywalizacji pomiędzy wykonawcami i  kończą 
się realnym efektem w postaci demonstratorów technologii. W konsekwencji 
wszystkie cechy modelu pozawalają budować w Polsce znaczący potencjał in-
nowacyjny. Planowane projekty to: Innowacyjna biogazownia, oczyszczalnia 
przyszłości, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie energii cie-
pło chłód, Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, Wentylacja dla 
szkół i domów, technologia domowej retencji oraz Elektrociepłownia przyszło-
ści, czyli system ciepłowniczy z oZE.
Więcej informacji o działaniach nCBr znajduje się na stronie: www.ncbr.gov.pl 

PArtnEr GŁóWny

PArtnEr StrAtEGICZny

PArtnErZy rAPortU
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6 nAtUrALnA EnErGIA.plus Sp. z o.o. to wyspecjalizowany podmiot działa-
jący w branży oZE, ze szczególnym uwzględnieniem technologii mikro i ma-
łych biogazowni o mocach od 11 do 74 kWe. Firma dostarczyła, zainstalowała 
i zarządza pracą 27 biogazowni w sektorze rolnym: hodowla bydła i trzody 
chlewnej. Część instalacji wyposażona jest w elastyczne zbiorniki na pofer-
ment i układ rozprowadzenia ciepła. W trakcie realizacji są kolejne inwesty-
cje, w  tym na małych, gminnych oczyszczalniach ścieków. W Polsce firma 
jest wyłącznym, autoryzowanym partnerem producenta biogazowni BIo-
LECtrIC®. W ramach prac rozwojowych opracowywane są nowe rozwiąza-
nia dla kolejnych branż sektora rolniczego, np. hodowcy drobiu i producenci 
pieczarek. Wraz z spółkami zależnymi firma tworzy Grupę naturalna Energia, 
co zapewnia kompleksową obsługę inwestycji: od projektu po uruchomienie. 
Dalsze specjalizacje Grupy to: projekty branży instalacyjnej, pompy ciepła, 
systemy wentylacyjne oraz termomodernizacje obiektów.
Więcej informacji: www.solarnaturalnaenergia.pl

Dynamic Biogas jest właścicielem unikatowych rozwiązań technologicznych 
na skalę światową. Pozwalają one na osiągnięcie efektu synergii, zarówno 
pod względem ekonomicznym i  ekologicznym. Zamiarem spółki jest takie 
ukształtowanie formalne, administracyjne i  technologiczne projektów, aby 
zabezpieczyć produkcję energii elektrycznej w trybie pracy ciągłej oraz uzy-
skać możliwość handlu biometanem na rynku europejskim.
Podstawowym elementem wyróżniającym proponowane przez nas rozwiąza-
nia jest zastosowanie w układzie technologicznym biogazowni rewolucyjne-
go w skali światowej urządzenia, w postaci Akceleratora Biotechnologiczne-
go, zwiększającego znacznie wydajność i potencjał fermentacji klasycznych 
biogazowni rolniczych, zwłaszcza opartych na technologii naWaro i wyko-
rzystujących kiszonki jako wiodący substrat. 
Proponowane przez Dynamic Biogas rozwiązania zakładają także zastoso-
wanie w  układzie karmienia biogazowni zaawansowanego układu techno-
logicznego maceracji substratów stałych, polegającego na dodatkowym 
rozdrabnianiu frakcji stałej substratów i  jego homogenizacji w  połączeniu 
z  frakcją płynną. takie rozwiązanie powoduje intensyfikacje procesów bio-
technologicznych w akceleratorze oraz fermenterach. 
oferowane rozwiązania techniczno-technologiczne umożliwiają całkowite 
wyeliminowanie spośród substratów kiszonki z kukurydzy i stosowanie szero-
kiej gamy różnego rodzaju bioodpadów i odpadów komunalnych oraz płyn-
ną, w  dowolny sposób zmianę ich proporcji, w  zależności od dostępności 
wsadu w danym momencie. 

PArtnErZy rAPortU

PArtnEr StrAtEGICZny

PArtnEr StrAtEGICZny
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najstarsza, nieprzerwanie działająca firma produkcyjna w Polsce, założona 
w 1846 roku przez Hipolita Cegielskiego. Spółka swoją działalność zaczynała 
od produkcji maszyn i urządzeń rolniczych. Po latach wraca do korzeni, pro-
ponując innowacyjne rozwiązania biogazowe dla gospodarstw rolnych. 
HCP posiada prawa do licencji na produkcję innowacyjnych, polskich bio-
gazowni, które technologicznie wyprzedzają konkurencję, stanowiąc tym 
samym ogromny potencjał dla krajowego rozwoju tej formy odnawialnych 
źródeł energii. Wsparciem naukowym dla Cegielskiego w  tym segmencie 
aktywności jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Połączenie zdolności 
wytwórczych i serwisowych z potencjałem naukowym stanowią fundament 
do inicjowanej aktywności HCP w zakresie rozwoju instalacji biogazowych 
i biometanowych. 
Cegielski równolegle z realizacją zakrojonego na szeroką skalę projektu in-
westycyjnego prowadzonego m.in. wspólnie ze PKn orlen oraz KoWr, an-
gażuje się rzeczowo w branże biogazu i biometanu, uczestnicząc w inicjaty-
wach merytorycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. oferowane przez  
H. CEGIELSKI-PoZnAŃ S.A. rozwiązanie technologiczne, jest przetestowa-
nym i efektywnym energetycznie systemem, dla którego zapewniamy wspar-
cie w całym cyklu życia. nowy produkt oferowany jest także rolnikom, którzy 
dzięki produkowanym przez Cegielskiego biogazowniom mogą wygenero-
wać nie tylko znaczące oszczędności w swoich gospodarstwach, ale przede 
wszystkim zarabiać na produkcji energii elektrycznej z substratów rolniczych. 

Zrobiliśmy to, co do tej pory wydawało się niemożliwe, czyli zaoferowaliśmy 
naszym klientom lepszy prąd. A lepszy, to taki, którego produkcja nie powo-
duje zanieczyszczenia powietrza i ocieplenia klimatu. Jesteśmy jedyną firmą 
energetyczną w Polsce, która w swoim portfelu ma wyłącznie energię pocho-
dzącą ze źródeł odnawialnych. 
Myślimy ekologicznie. nasza misja to: „Dbamy o zasoby naturalne, tworząc 
wspólnie nieziemską przyszłość”. W  naszej działalności kierujemy się sza-
cunkiem dla naszej planety, klientów, pracowników i otoczenia biznesowego. 
Przeciwdziałamy zmianom klimatu. Poprzez sprzedaż wyłącznie w 100% zie-
lonej energii, chronimy środowisko – redukujemy ślad węglowy! Dzięki nam, 
każdy może redukować ślad węglowy swój i swojego biznesu – duże, średnie 
i małe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Wspieramy lokalnych zielonych 
wytwórców poprzez odkup prądu oraz edukację.
Co warto o nas wiedzieć? Działamy globalnie, współpracujemy z ponad 300 
wytwórcami zielonej energii, inwestujemy we własne źródła wytwórcze, 
uczymy – o pochodzeniu prądu i o wpływie zużywanej przez nas energii na 
środowisko (ślad węglowy), współpracujemy z  organizacjami działającymi 
na rzecz rozwoju oZE w Polsce – m.in. ze Stowarzyszeniem Energetyki od-
nawialnej oraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Zmieniamy 
polską branżę energetyczną. Jesteśmy zmotywowanym i świadomym ekolo-
gicznie zespołem.

PArtnErZy rAPortU

PArtnEr StrAtEGICZny

PArtnEr
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Polski sektor biogazu jest dla Polskiego Funduszu rozwoju jed-
nym ze strategicznych kierunków działania spółki. Dlatego już od dwóch 
lat działamy na tym rynku, a dynamiczny przyrost naszego portfela bio-
gazowni sprawia, że staliśmy się liderem w tej bardzo przyszłościowej 
dziedzinie. naszym celem nie jest jednak stworzenie nowego koncernu 
energetycznego – PFr to inwestor kapitałowy i naszym zadaniem jest 
wsparcie partnerów prywatnych, aby ich rozwój był szybszy i bezpiecz-
niejszy. Bez silnego, polskiego komponentu, transformacja energetyczna 
w Polsce nie będzie sukcesem, a przed nami nie tylko rozwój biogazu, 
lecz także biometanu i biowodoru. 
Polska stoi przed dużym wyzwaniem inwestycyjnym związanym z nieunik-
nioną drogą transformacji energetycznej w kierunku zielonej gospodarki. 
Dostrzegając wyjątkowe zalety biogazowni uważamy, że polski sektor 
biogazowy powinien stać się zauważalnym elementem całości zmian spo-
sobu pozyskiwania energii. Szerokie spektrum możliwości przetwarzania 
i zastosowania biogazu, zapobieganie emisji metanu pochodzenia rol-
niczego, niezależność pogodowa, utylizacja odpadów i produkcja eko-
logicznych nawozów, stawiają biogazownie wśród odnawialnych źródeł 
energii o niewątpliwych zaletach wykraczających poza główny obszar 
czystej produkcji zielonej energii. W tym miejscu warto również wspo-
mnieć o szansach włączenia się w proces budowania zielonego ładu, jakie 
powstają dla polskiego rolnictwa.

Patrząc szerzej na perspektywy i wyzwania inwestycyjne dla odnawial-
nych źródeł energii w Polsce, warto również zwrócić uwagę na istotny ele-
ment polskiego łańcucha wartości. Sektor biogazowy w obecnym stanie 
rozwoju technologii, oferuje duży potencjał zwiększenia udziału polskich 
producentów i przedsiębiorstw w kreowaniu wartości nowych inwestycji 
obszaru oZE. Dla PFr jest to ważna cecha stanowiąca również o naszym 
wzmożonym zainteresowaniu. 
Polski Fundusz rozwoju dostrzega rolę sektora biogazowego i jego 
potencjał w Polsce. Dlatego naszej uwadze nie uchodzą potrzeby 
i wyzwania, jakie stoją na drodze przyspieszenia rozwoju tej branży 
w naszym kraju. PFr poprzez swoją ofertę współpracy i szerszego zaan-
gażowania się w finansowanie inwestycji biogazowych, chciałby stać się 
katalizatorem sukcesu powszechności stosowania technologii opartych 
o biogaz i biometan w Polsce. 

Bartłomiej Pawlak 

wiceprezes zarządu
Polskiego Funduszu Rozwoju

{   Polski Fundusz Rozwoju dostrzega rolę 
sektora biogazowego i jego potencjał 
w Polsce. Dlatego naszej uwadze nie 
uchodzą potrzeby i wyzwania, jakie stoją 
na drodze przyspieszenia rozwoju tej 
branży w naszym kraju
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KoMEntArZE PArtnEróW

Ekoinnowacje to nie tylko jedyny sposób, aby uniknąć całkowitej 
degradacji środowiska naturalnego, ale także największa szansa dla 
Polski na „ucieczkę do przodu” w dobie gospodarczo-ekonomicznych 
zawirowań. Istnieje ogromna potrzeba rozwijania nowoczesnych 
rozwiązań, służących środowisku, a więc i funkcjonowania takich instytucji 
jak narodowe Centrum Badań i rozwoju, które od ponad dekady wspiera 
przedsiębiorców w tworzeniu innowacji sprzyjających środowisku 
i człowiekowi. 
najistotniejsze bariery dla ekoinnowacji w Polsce mają charakter 
gospodarczy. Są to przede wszystkim wysokie koszty realizacji projektów, 
utrudniony dostęp do kapitału, niestabilność legislacji czy też niepewny 
zwrot z inwestycji. Istotnym problemem jest również niewystarczająca 
wiedza na temat korzyści ekonomicznych, wynikających z wdrażania 
rozwiązań proekologicznych. nCBr wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, 
przejmując na siebie większość ryzyka finansowego towarzyszącego 
projektom badawczo-rozwojowym, prowadzonym przez polskich 
naukowców i przedsiębiorców w dziedzinie ekoinnowacji. 
od kilku lat dbamy, aby każdy pozytywnie zaopiniowany do 
dofinansowania nCBr projekt, reprezentujący dowolną dziedzinę nauki, 
spełniał kryteria środowiskowe i wpisywał się w ideę zrównoważonego 
rozwoju. ogłaszamy również kolejne programy i przedsięwzięcia, 
odpowiadające na strategię Zielonego Ładu Unii Europejskiej. 
Za nami ocena setek wniosków dotyczących ekoinnowacji 
w konkursach horyzontalnych oraz tematycznych – takich jak Szybka 
Ścieżka w odmianach: nawozy Sztuczne, Urządzenia Grzewcze, oZE 
w transporcie czy Agrotech. Przed nami zaś nowa perspektywa Funduszy 
Europejskich, która kładzie duży nacisk na zielone technologie, wybór 
zwycięzcy w programie eVan i wreszcie – ogłoszenie ośmiu nowych 
przedsięwzięć w ramach wsparcia strategii Europejskiego Zielonego 
Ładu. Jednym z nich jest Innowacyjna biogazownia, której efektem ma 
być nowa, polska technologia biogazowa: uniwersalna w odniesieniu 
do wykorzystywanych substratów, efektywna w zakresie prowadzenia 
i kontroli procesu fermentacji metanowej oraz wytwarzania biometanu, 
a przede wszystkim samowystarczalna energetycznie i nieemitująca 
odorów do środowiska. Polska jest obecnie na początku drogi jeżeli 
chodzi o wykorzystywanie biometanu jako perspektywicznego, bo 
ekologicznego i uniwersalnego paliwa. Poprzez nową inicjatywę chcemy 
wzmocnić zainteresowanie wykorzystaniem biogazu i biometanu oraz 
odpadowej biomasy rolniczej do celów energetycznych. 
Pozostałe projekty odpowiadające na założenia strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu to: oczyszczalnia przyszłości, Magazynowanie energii 
elektrycznej, Magazynowanie energii ciepło chłód, Budownictwo 
efektywne energetycznie i procesowo, Wentylacja dla szkół i domów, 
technologia domowej retencji oraz Elektrociepłownia przyszłości, czyli 
system ciepłowniczy z oZE. 
Sukces tych projektów z pewnością przyczyni się do większego 
zainteresowania ekoinnowacjami zarówno wśród firm jak i instytucji 
rządowych oraz samorządów. Projekty, nad którymi już pracujemy, 
to szansa na czystsze środowisko i zdrowsze społeczeństwo, a więc 
wartości, które są kluczowe dla nas wszystkich. o ekologii jako jedynej 
drodze do rozwoju gospodarczego oraz społecznego, musimy myśleć 
wszyscy. Jestem przekonany, że powoli osiągamy moment, w którym 
nikogo nie będzie już trzeba przekonywać, że innowacje ekologiczne są 
opłacalne zarówno środowiskowo jak i ekonomicznie. Musimy wspólnie 
zrobić wszystko, by wypracować sobie miejsce w awangardzie zielonych 
innowacji.

dr inż. Wojciech  
Kamieniecki 
 
dyrektor Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju
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Spółka Dynamic Biogas jest twórcą, właścicielem i operatorem 
najbardziej zaawansowanych na świecie systemów fermentacji 
beztlenowej, które w powszechnym rozumieniu zyskały miano biogazowni 
III generacji. Autorskie technologie przyspieszonej produkcji oraz 
maksymalnego wykorzystania biometanu doskonale wpisują się w idee 
zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej. Dzięki współpracy 
z naukowcami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, udało się nam 
opracować system gwarantujący wysoki poziom produkcji biogazu 
z niemal każdego materiału organicznego od gnojowicy, kiszonki 
kukurydzianej, odpadów roślinnych, po wywary gorzelnicze i odpady 
żywnościowe. optymalizacja katalogu substratów dla biogazowni 
stworzyła realne możliwości uzyskania dodatkowych korzyści 
ekonomicznych i środowiskowych.
Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad zmodernizowaniem funkcjonowania 
biogazowni, a więc nad technologią, którą obecnie oferujemy, ambitnie 
założyliśmy, że stworzymy polski produkt eksportowy – także w zakresie 
modelu biznesowego. Przez kilka lat testowaliśmy nasze rozwiązania. 
Likwidowaliśmy mankamenty. opatentowaliśmy rozwiązania dotyczące 
zbiornika i mieszania oraz procesu biochemicznego w fermentorze. 
Stosujemy też nowatorskie rozwiązanie dotyczące pomp, co pozwala na 
nieprzerwany cykl pracy instalacji nawet w przypadku awarii pompy.
Jednak podstawowym elementem wyróżniającym nasze rozwiązania 
jest zastosowanie w układzie technologicznym biogazowni 
rewolucyjnego w skali światowej urządzenia, w postaci Akceleratora 
Biotechnologicznego. Jego zadaniem jest znaczne zwiększanie 
wydajności i potencjału fermentacji względem klasycznych biogazowni 
rolniczych, wykorzystujących kiszonki jako wiodący substrat. 
technologia DynAMIC BIoGAS® umożliwia całkowite wyeliminowanie 
spośród substratów kiszonki z kukurydzy i stosowanie szerokiej gamy 
różnego rodzaju bioodpadów i odpadów komunalnych oraz płynną, 
w dowolny sposób zmienną ich proporcję, w zależności od dostępności 
wsadu w danym momencie. 
Co ważne dla inwestorów, biogazownie w technologii DynAMIC BIoGAS® 
wyróżnia także to, że są to instalacje zunifikowane, modułowe, powstające 
na bazie zabudowy kontenerowej. Całość waży zaledwie 92 tony. Dzięki 
temu, czas montażu jest nieporównywalnie krótki. Istnieje też możliwość 
rozmontowania i umieszczenia biogazowni w innej lokalizacji. 
Właśnie to było naszą intencją – stworzenie konstrukcji opartych o takie 
same mieszadła, takie same fermentatory, takie same zawory. Produkt 
Dynamic Biogas może funkcjonować na całym świecie i wszędzie jest 
dokładnie taki sam, jak w naszej sztandarowej instalacji w podpoznańskiej 
Przybrodzie.

Ewa Woźniak
 
prezes zarządu
Dynamic Biogas
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Na ekonomikę tzw. inwestycji biogazowej należy spojrzeć 
kompleksowo i uwzględnić znacznie więcej aspektów niż czas 
i wielkość zwrotu z kapitału. Stwierdzenie to nie jest niczym nowym, 
a publikowanych analiz w tym obszarze mamy pod dostatkiem. Ja 
jednak chciałbym zwrócić Państwa uwagę na – według mnie bardzo 
ważny – rozwijający to stwierdzenie element. A jest nim konieczność 
dopasowania kierunku i sposobu zaangażowania w wytwarzanie biogazu 
do realnych możliwości i potrzeb poszczególnych grup inwestorów. 
Wielu z nich stoi przed dylematem: zaangażować się w budowę dużej, 
komercyjnej biogazowni, wykorzystującej kilka rodzajów substratów, czy 
może rozpocząć instalację jednej lub kilku małych biogazowni, ale za 
to zasilanych darmowym lub tanim, dostępnym na miejscu, substratem. 
Kolejny poziom decyzji do rozstrzygnięcia: skoncentrować się na 
wytwarzaniu biometanu, czy energii elektrycznej i ciepła, zaangażować 
bezpośrednio swoje kapitały, czy tylko współpracować operacyjnie 
z organizatorem inwestycji i dostarczać mu potrzebne substraty.
Profesjonalnie zorganizowani i wyposażeni w odpowiedni kapitał 
inwestorzy instytucjonalni, decydują się oczywiście na budowę dużych, 
komercyjnych obiektów. tu wysoki nakład i duża skala przedsięwzięcia 
umożliwiają sprawne przeprowadzenie wielowariantowej analizy 
biznesowej. Prawdziwy dylemat decyzyjny dotyczy inwestorów 
o mniejszym zapleczu kapitałowym, którzy na co dzień koncentrują 
się na innych dziedzinach działalności niż zawodowe wytwarzanie 
biogazu, jak np. rolnicy, hodowcy lub podmioty zarządzające małymi 
oczyszczalniami ścieków. Inwestorzy ci, z jednej strony mają na rynku 
konkretną ofertę i możliwość przystąpienia do współpracy z dużymi, 
zawodowymi podmiotami, by w ten sposób czerpać korzyści z inwestycji 
kapitałowej i/lub z dostaw substratów, np. gnojowicy czy innych osadów. 
Z drugiej strony, widzą oni dziesiątki funkcjonujących mikro i małych 
biogazowni nastawionych na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, 
wykorzystujących substraty/odpady dokładnie takie, jakie są w ich 
dyspozycji i to bez konieczności uruchamiania transportu. ten typ 
inwestycji leży już w zasięgu ich indywidualnych możliwości finansowych, 
ale wymaga znalezienia na rynku odpowiedniego rozwiązania 
technicznego i dostawcy.
Bardzo pomocny może być w tej sytuacji raport „Biogaz w Polsce”, 
który przedstawiając w kompleksowy sposób stan i perspektywy 
sektora biogazowego w kraju, pomaga inwestorom podjąć najlepsze dla 
nich decyzje i rozstrzygnąć dylemat. Zaprezentowany w nim przegląd 
dostępnych rozwiązań organizacyjnych, finansowych, prawnych oraz 
technologicznych wskazuje na kilka możliwości zaangażowania się 
inwestora w wytwarzanie biogazu. Zestawiając to z dużym potencjałem 
produkcji biogazu w Polsce oraz z ilością podmiotów, tj. potencjalnych 
inwestorów, dostawców technologii i dysponentów substratów, uważam, 
że każdy inwestor stojący przed kluczowymi decyzjami znajdzie 
rozwiązanie dopasowane do swoich możliwości i potrzeb.

Adam Orzech

prezes zarządu
Naturalna Energia.plus
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To czas dla polskiego biogazu i biometanu! Polski rynek biogazu 
i biometanu będzie się rozwijał. Zauważalny jest wzrost zainteresowania 
inwestorów projektami biogazowymi.
PGniG szacuje, że potencjał produkcji biometanu w Polsce to 7-8 mld m3 
rocznie. Planowane biogazownie mają natomiast produkować  
od 4 do 6 mld m3 biometanu rocznie. Dla porównania, w ciągu roku 
Polska zużywa ponad 18 mld m3 gazu, z czego 4 mld pochodzą 
z krajowego wydobycia. Istnieje więc możliwość, że gdybyśmy 
produkowali 7-8 mld m3 biometanu rocznie, to ponad połowę krajowego 
zużycia gazu pokrywalibyśmy z własnych zasobów.
Biogaz w Europie jest coraz bardziej promowany. na biogaz postawiła już 
m.in. Szwecja, która w większości przetwarza go na biometan (używany 
głównie jako paliwo samochodowe). Dania na eksporcie biogazu zarabia 
duże pieniądze. Jednak od lat to niemcy są biogazowym liderem 
w Europie. Mają 9,5 tys. biogazowni, a były lata, że powstawało ich około 
tysiąca rocznie.
Zauważono, że szeroko pojęta energia odnawialna jest pozytywnym 
bodźcem dla akcjonariuszy. Sprawy społeczne, środowisko naturalne i ład 
korporacyjny (ang. ESG – environmental, social, governance) to obszary, 
który na mocy unijnych regulacji, będą od 1 stycznia 2022 r. uwzględniane 
w raportach banków, ubezpieczycieli i spółek giełdowych.

nowe giełdowe obowiązki raportowe spółek wzmocnią ekonomiczną 
presję do zazielenienia gospodarki. Instytucje finansowe zostaną 
zobligowane do raportowania wskaźników dotyczących m.in.: śladu 
węglowego, zużycia energii, relacji ze środowiskiem naturalnym, zużycia 
wody i odprowadzanych ścieków, wytwarzanych odpadów itd.
Ponad 17 prognoz World Economic Forum na 2025 zakłada, że ślad 
węglowy będzie postrzegany jako nieakceptowalny społecznie. 
Dodatkowo, wszystkie wydatki z nowego budżetu unijnego muszą być 
zgodne z głównym celem strategii – neutralność klimatyczna UE do 
roku 2050. Co warte podkreślenia, temu samemu wymogowi podlegają 
również środki programu odbudowy gospodarczej ze skutków pandemii, 
instrument next Generation EU. Kraje Wspólnoty mają podnosić się 
z kryzysu koronawirusa zazieleniając swoją gospodarkę. W ten trend 
idealnie wpisują się inwestycje biogazowe.

Piotr Świeboda 
 
pełnomocnik zarządu 
ds. rynku biogazu
Respect Energy

{   Kraje Wspólnoty mają podnosić 
się z kryzysu koronawirusa 
„zazieleniając” swoją gospodarkę. 
W ten trend idealnie wpisują się 
inwestycje biogazowe
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Polska posiada niezbędny potencjał, aby rozwijać technologie 
biogazu. Potencjał produkcyjny i technologiczny H. Cegielski - Poznań 
S.A. jest jednym z aspektów, wpływających na możliwość rozwoju 
branży biogazu i biometanu w Polsce. oczywiście realne wdrożenie 
technologii, to nie tylko technologia i możliwości wytwórcze podmiotów 
przemysłowych. Aby ideę,  bardzo słuszną w kontekście budowania 
polityki energetyczne opierającej się o odnawialne źródła energii, przekuć 
w nową rzeczywistość, niezbędna jest współpraca międzysektorowa 
wszystkich zaangażowanych w tę branżę spółek, firm, instytucji oraz 
urzędów. 
Cieszę się, że m.in. za sprawą takich inicjatyw jak niniejsza publikacja 
możliwe jest integrowanie wszystkich znaczących podmiotów dla rozwoju 
biogazu i biometanu w Polsce. niezaprzeczalne jest, że nasz kraj jest 
w sposób szczególny predystynowany do masowej produkcji energii 
z instalacji biogazowych i biometanowych.  
Produkcja i implementacja najlepszych rozwiązań technologicznych jest 
w Polsce dostępna - w oparciu  o polski patent H. Cegielski - Poznań S.A. 
oferuje produkcję i realizację tego typu instalacji, umożliwiających 
ponadto wytwarzanie biometanu zgodnie z parametrami wymaganymi 
przez sieć gazowniczą oraz opcjonalnie w instalacjach produkcji 
ciekłego Co2. najbardziej istotną kwestią w zakresie aktywności 
sprzyjających rozwojowi tej branży jest budowanie świadomości wśród 
potencjalnych inwestorów, lokalnych społeczności sąsiadujących z tego 
typu inwestycjami oraz przedsiębiorców i rolników, którzy powinni być 
zainteresowani przekazywaniem (odpłatnie) substratów przetwarzanych 
na biogaz i biometan. 
Liczę, że wspólny wysiłek Partnerów „Biogaz w Polsce – raport 2020” 
przełoży się na jeszcze większe zainteresowanie inwestycjami w biogaz 
i biometan, a ogólna świadomość społeczna pozwoli na planowanie 
instalacji, których moc wytwórcza będzie adekwatna do danej lokalizacji. 
Jestem także przekonany, że na kanwie inicjatyw prowadzonych 
przez autorów raportu, redakcji „Magazynu Biomasa”, ale także 
tych inspirowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (jak np. 
zawiązanie porozumienia o ustanowieniu partnerstwa na rzecz sektora 
biogazu i biometanu)  czy Ministerstwa rolnictwa i rozwoju Wsi, możliwe 
będzie zbudowanie silnej technologicznie, przemysłowo, operacyjnie oraz 
naukowo i badawczo-rozwojowo branży mającej strategiczne znaczenie 
dla bezpieczeństwa i efektywności energetycznej naszego kraju. 
Bardzo cieszę się z faktu, że możemy od samego początku  uczestniczyć 
w takim przedsięwzięciu, które ma nie tylko ogromne znaczenie 
gospodarcze i energetyczne, ale jest także silnie osadzone  
w strategii biznesowej najstarszej, nieprzerwanie działającej  
polskiej firmy produkcyjnej założonej w 1846 roku w Poznaniu  
– H. Cegielski - Poznań S.A.   

Rafał Kreduszyński

prezes zarządu  
H. Cegielski - Poznań 
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WStęP 

cZas bIOgaZu naDcHODZI 
 

Szanowni Państwo, 

oddajemy w Państwa ręce „Biogaz w Polsce – raport 2020”. 
Publikacja to kompendium wiedzy na temat polskiego 
rynku biogazu i (nieistniejącego jeszcze) rynku biometanu, 
z rysem historycznym, aktualną sytuacją prawną, finansową, 
substratową, a także aspektami gospodarczymi związanymi 
z branżą biogazu. Warto zwrócić uwagę w szczególności na 
te rozdziały raportu, które poruszają zewnętrzne czynniki 
mające potencjalnie (a niedługo i realnie) największy 
wpływ na oba wskazane sektory: Europejski Zielony Ład 
i związaną z nim Strategię ograniczenia Emisji Metanu 
z października 2020, ogłoszony w ostatnich tygodniach 
przez Komisję Europejską plan ograniczenia emisji Co2 do 
2030 r. o 55% (a nie o 40%, jak wcześniej zapowiadano) 
oraz prace nad wprowadzeniem tzw. podatku metanowego 
czy też wdrożenia na szeroką skalę oceny śladu węglowego 
w produktach sprzedawanych na rynkach UE. Zmiany te, 
wprowadzane lub planowane do wprowadzenia, wywołają 
gigantyczne zmiany na krajowym rynku – niezależnie od 
tego, czy Polska będzie wdrażać dalsze zmiany legislacyjne 
w zakresie produkcji energii z biogazu i stworzenia rynku 
biometanu, czy nie. 
Aktualnie nasza gospodarka energetyczna wciąż oparta 
jest na węglu. Dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
obrazujące strukturę zasilania krajowego systemu 
elektroenergetycznego są wręcz porażające w kontekście 
planowanych zmian i konieczności usunięcia dominującej 
pozycji węgla. Gdyby nagle wykasować energię wytwarzaną 
z węgla, polski system elektroenergetyczny absolutnie nie 
byłby w stanie funkcjonować, gdyż brak mu alternatywnej, 
stabilnej podstawy. nie można bowiem opierać produkcji 
energii elektrycznej na niestabilnych oZE (wiatr, słońce), 
przy minimalnych, w stosunku do potrzeb, pojemnościach 
i mocach magazynów energii, a możliwości energetyki 
wodnej są, w szczególności w ostatnich latach, coraz 
bardziej ograniczane przez susze. Z kolei nawet najbardziej 
optymistyczne prognozy dotyczące energetyki atomowej 
w Polsce nie zakładają uruchomienia pierwszych reaktorów 
jądrowych przed 2035 r. tymczasem rok 2030, z perspektywą 
redukcji emisji Co2 o 55% i cenami za emisje na poziomie co 
najmniej 76 euro/tonę,  nadchodzi wielkimi krokami.
W tym kontekście pojawia się możliwa do wykorzystania 
szansa dla biomasy, w szczególności dla biogazu. Polska 
z ponad 300 instalacjami posiada dziś jeden z mniejszych 
rynków biogazowych w Europie, choć krajowy potencjał 
jest większy, niż obecnego europejskiego lidera 
biogazowego czyli niemiec. trudne dla polskiego rynku oZE 

(a w szczególności dla biogazu) lata 2012-2018 spowodowały 
pojawienie się innowacyjnych, krajowych technologii, 
które wyprzedzają efektywnością pracy i nowoczesnością 
rozwiązań instalacje użytkowane powszechnie w Europie. 
Polski rynek biogazu może więc skorzystać z tzw. renty 
zapóźnienia i w obliczu inwestycji na wielką skalę stać się 
jednym z największych i najnowocześniejszych w Europie.
Jest to możliwe m.in. dzięki zmianie podejścia do inwestycji. 
Wejście na rynek biogazu dużych paliwowych i przemysłowych 
graczy może zmienić proces inwestycji w biogazownie/
biometanownie z produkcji rzemieślniczej na przemysłową 
i być porównywalne do rewolucji, jaką było wprowadzenie 
taśmowej produkcji Forda t. Plany Zakładów Cegielskiego 
na seryjną produkcję biogazowni „na półkę” oraz ich bardzo 
szybkie skręcanie z metalowych elementów przypominają 
koncepcję składanych mebli z IKEI. I tak samo jak IKEA 
odniosła gigantyczny sukces rynkowy, tak i koncepcja budowy 
i szybkiego montażu biogazowni z elementów produkowanych 
seryjnie w HCP czy innych dużych firmach ma duże szanse 
powodzenia. to ogromna szansa na bardzo szybki wzrost 
liczby nowych instalacji, liczony w setkach rocznie. 
Polska ma gigantyczny potencjał biogazowy, który 
jest znacząco większy od 6 GW mocy elektrycznej 
w planowanych elektrowniach atomowych. Jest on oceniany, 
przy uwzględnianiu wykorzystania roślin energetycznych, 
na ponad 6,5 GW mocy w pracy ciągłej. Ale przecież 
biogazownie są wręcz predysponowane do pracy szczytowej! 
Wówczas potencjał ten przekracza 10,5 GW mocy – stabilnej 
i w pełni kontrolowalnej. taki poziom daje już podstawy 
do tego, aby traktować sektor biogazowy jako potencjalny 
rynek bioelektrowni pracujący w podstawie, przyczyniający 
się do stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego 
w coraz większym stopniu zasilanego niestabilnymi oZE. 
oczywiście należy się liczyć z tym, że znaczna część 
biogazowni będzie pracować jako biometanownie i wtłaczać 
produkowany bio-CH4 do sieci gazowych – bezpośrednio 
albo w postaci sprężonej lub skroplonej za pośrednictwem 
butlo-wozów. rynku biometanu jeszcze nie ma z uwagi 

{   Rok 2030 z perspektywą redukcji emisji CO2 
o 55% i cenami za emisje na poziomie co 
najmniej 76 euro/tonę nadchodzi wielkimi 
krokami. W tym kontekście pojawia się 
możliwa do wykorzystania szansa dla 
biomasy, w szczególności dla biogazu
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na brak regulacji prawnych, jednak już dziś mówi się 
o przygotowywaniu transakcji eksportowych na biometan. 
Pierwsze udane kontrakty na sprzedaż biometanu za granicę 
mogą, w obliczu wysokich cen i dużego zapotrzebowania 
na bio-CH4 w Europie Zachodniej (zwłaszcza w niemczech), 
wywołać prawdziwy eksportowy boom i szybki wzrost 
liczby instalacji biometanowych w Polsce zachodniej 
i południowej. Zresztą nie tylko tam – już teraz polskie 
oddziały zagranicznych koncernów poszukują na naszym 
rynku dostawców biometanu, którego wciąż nie ma… 
rozwój biometanowni nie musi jednak stać na przeszkodzie 
wzrostu generacji energii elektrycznej z biogazu. Bolączką 
końcówek sieci gazowych na większości obszarów kraju 
są okresy bardzo niskiej chłonności, zarówno dobowe, jak 
i związane z porą roku. tymczasem biometanownie są 
instalacjami produkującymi biogaz w procesie ciągłym, 
bez dużych możliwości zmiany intensywności produkcji. 
na szczęście – podobnie jak w przypadku biogazowni 
szczytowych - w przypadku biometanowni można regulować 
wtłaczanie bio-CH4 do sieci poprzez okresowe (do kilkunastu 
godzin) przechowywanie biogazu pod elastycznymi kopułami 
w zbiornikach nad poferment. Jest to tania i skuteczna 
metoda magazynowania energii w formie chemicznej (CH4). 
Jednak w dłuższej skali najbardziej efektywnym i prostym 
sposobem pozbycia się nadmiaru gazu w lokalnych sieciach 
(poza zatłaczaniem biometanu do sieci średniego/wysokiego 
ciśnienia) może być podłączenie agregatu kogeneracyjnego 
i okresowa produkcja energii elektrycznej i ciepła (a także 
być może chłodu) w skojarzeniu. Można więc przypuszczać, 
że w niedalekiej przyszłości rozwijać się będą inteligentne 
systemy energetyczne oparte na pracy biogazowni/
biometanowni współpracujących lokalnie z niestabilnymi 
oZE oraz sieciami gazowymi. Być może jest to też dobra 
perspektywa dla rozwoju klastrów energii.
Patrząc na rynek biogazowni rolniczych trzeba jednak 
podkreślić potrzebę eliminacji złych praktyk. Podstawowym 
błędem wielu inwestorów/właścicieli biogazowni jest bowiem 
niechęć do korzystania ze wsparcia biotechnologicznego. 
Według danych Ministerstwa Energii z wiosny 2019 r., 
średnia produktywność biogazowni z zainstalowanego 1 MW 
mocy elektrycznej wynosiła zaledwie 5250 MWh. Jest to 
niecałe 60% teoretycznej produktywności (8760 MWh). 
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nowoczesne biogazownie 
(zwłaszcza pracujące w polskich technologiach) osiągają 
wynik 8500 MWh/MW zainstalowany, rzeczywisty poziom 
produkcji w wielu instalacjach jest znacząco niższy niż 
wspomniane wcześniej 5250 MWh/MW. Pomijając błędy 
konstrukcyjne i nieprawidłowe wykonanie instalacji, 
podstawowa przyczyna tak słabych wyników leży w braku 
wiedzy na temat prowadzenia procesu fermentacji. Specjaliści 
z Pracowni Ekotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu wielokrotnie spotykali się ze zdumiewającymi 
wręcz błędami popełnianymi przez operatorów biogazowni, 
które skutkowały nie tylko dramatycznym spadkiem 
produkcyjności instalacji, ale także negatywnym odbiorem 
społecznym, jaki otacza planowane inwestycje biogazowe. 
taki stan jest zarówno winą operatorów instalacji, jak 
i tych właścicieli biogazowni, którzy oszczędzają na 
specjalistycznym wsparciu biotechnologicznym dziesiątki 

tysięcy złotych w skali roku, jednocześnie tracąc miliony 
z tytułu niewyprodukowanej energii i przy okazji wywołując 
lokalne konflikty społeczne wskutek generowania uciążliwości 
odorowych. Jest to o tyle kuriozalne, że przecież biogazownie 
początkowo rozwijały się w niemczech i wielu innych krajach 
Europy Zachodniej jako instalacje do dezodoryzacji odpadów 
(w tym zwłaszcza odchodów zwierzęcych). tymczasem 
w Polsce, wskutek beztroskiego i nieodpowiedzialnego 
podejścia niektórych osób z branży, przyjęła się powszechna 
opinia, iż „biogazownie śmierdzą”. 
Potrzebujemy coraz więcej pozytywnych przykładów 
wskazujących na, z jednej strony, brak uciążliwości 
odorowych wokół pracujących instalacji, a z drugiej na 
korzyści dla lokalnej społeczności z dobrze prowadzonych 
biogazowni. W perspektywie przewidywanego gwałtownego 
rozwoju sektora biogazu należy więc stwierdzić, że instytucje 
finansowe nie powinny udzielać wsparcia inwestorom, którzy 
planując budowę biogazowni nie posiadają wstępnej umowy 
na opiekę biotechnologiczną z wyspecjalizowaną w tym 
zakresie jednostką, albo co najmniej nie mają zatrudnionych 
absolwentów specjalistycznych kierunków studiów. Wiąże 
się to bowiem z wymiernymi stratami finansowymi: marnie 
pracująca biogazownia (moc 1 MW) ze średnią produkcją 
5250 MWh w skali roku traci 3150 MWh w porównaniu do 
wyniku produkcyjnego dobrze zarządzanej instalacji (8400 
MWh/rok), co w popularnym systemie FIP przekłada się na 
przychód mniejszy o 1,98 mln zł rocznie. 
należy jednak sądzić, że wejście na rynek biogazu 
i biometanu dużych firm i instytucji finansowych podniesie 
standardy (m.in. eliminując nieprofesjonalne zarządzanie 
instalacjami), ułatwi i przyspieszy inwestycje oraz spowoduje 
znaczący wzrost znaczenia tego sektora na energetycznej 
mapie Polski. Co więcej – wykorzystując technologie 
przetwarzające bioodpady, w tym ok. 120 mln rocznie ton 
odchodów zwierzęcych, przyczyni się znacząco do poprawy 
stanu środowiska i energetycznego „zazielenienia” Polski. 
Czy bowiem tego chcemy, czy nie – Polska jest już w tej 
chwili krajem o największej w Europie liczbie naturalnych 
biogazowni, jakimi są dziesiątki tysięcy pryzm obornika.

prof. dr hab. inż. jacek Dach
dr inż. andrzej Lewicki

dr hab. inż. wojciech czekała
pracownia ekotechnologii

uniwersytet przyrodniczy w poznaniu

{   Rok 2030 z perspektywą redukcji emisji CO2 
o 55% i cenami za emisje na poziomie co 
najmniej 76 euro/tonę nadchodzi wielkimi 
krokami. W tym kontekście pojawia się 
możliwa do wykorzystania szansa dla 
biomasy, w szczególności dla biogazu

{   Polska ma gigantyczny potencjał 
biogazowy, który jest znacząco 
większy od 6 GW mocy elektrycznej w 
planowanych elektrowniach atomowych. 
Jest on oceniany, przy uwzględnianiu 
wykorzystania roślin energetycznych, 
na ponad 6,5 GW mocy w pracy ciągłej. 
Ale przecież biogazownie są wręcz 
predysponowane do pracy szczytowej! 
Wówczas potencjał ten przekracza 10,5 GW 
mocy – stabilnej i w pełni kontrolowalnej
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pOLskI FunDusZ ROZwOju 
Inwestuje w bRanżę 
bIOgaZOwą

FInAnSUJEMy InWEStyCJE InFrAStrUKtUrALnE nA 
tErytorIUM nASZEGo KrAJU, W tyM InFrAStrUKtUrę 
EnErGEtyCZną

Po spełnieniu warunków zawiesza-
jących oraz uruchomieniu środ-
ków, projekt przechodzi do fazy 
monitoringu.

Inwestycje kapItałOwe 
Specjalizujemy się w finansowa-
niu rozwoju polskich przedsię-
biorstw z sektora przemysłowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
tzw. zielonej transformacji.
Inwestycje realizujemy poprzez 
obejmowanie akcji lub udziałów 
kapitałowych, obligacji zamien-
nych na akcje, a także przez udzie-
lanie długu podporządkowanego 
(mezzanine). W przypadku inwe-
stycji kapitałowych preferujemy 
nabywanie znaczących pakietów 
mniejszościowych, przy zachowa-
niu kontroli nad spółką w rękach 
dotychczasowych właścicieli.

waRIanty Inwestycyjne 
ObejMują M.In.: 
• skalowanie przedsiębiorstwa – 
wspomaganie rozwoju poprzez 
dokapitalizowanie spółki w celu 
pokrycia nakładów inwestycyjnych 
na projekty rozwojowe, 
• finansowanie akwizycji – udzie-
lenie finansowania na dokonanie 
przejęcia innego podmiotu w Pol-
sce lub za granicą, 
• sukcesja – wsparcie polskich wła-
ścicieli firm w zmianie struktury 
własnościowej.

pROces Inwestycyjny
Potencjalne projekty inwesty-
cyjne analizuje zespół transakcyjny, 
a następnie poddawane są ocenie 

realizujemy je poprzez obejmo-
wanie akcji lub udziałów spółek 
kapitałowych, obligacji zamien-
nych, a także poprzez udziela-
nie długu podporządkowanego. 
W przypadku inwestycji kapitało-
wych nabywane/obejmowane są 
znaczące pakiety mniejszościowe, 
zaś kontrola nad spółką pozo-
staje w rękach dotychczasowych 
właścicieli.

waRIanty Inwestycyjne 
ObejMują M.In.:
• inwestycje typu greenfield, tzn. 
inwestycje realizowane na terenie 
dotychczas niezabudowanym i bez 
infrastruktury,
• inwestycje typu brownfield tzn. 
inwestycje realizowane poprzez 
ponowne wykorzystanie terenów, 
budynków lub obiektów infrastruk-
tury przemysłowej, którym nadaje 
się nowe funkcje.

pROces Inwestycyjny
Potencjalne projekty inwesty-
cyjne analizuje zespół transakcyjny, 
a następnie poddawane są ocenie 
komitetu inwestycyjnego, w którym 
większość mają niezależni eksperci 
rynkowi. na wstępnym etapie roz-
mów, zespół transakcyjny przepro-
wadza analizę komercyjną projektu 
ze szczególnym naciskiem na profil 
ryzyka projektu (w szczególności 
ryzyko budowlane i operacyjne). 
Istotnym kryterium oceny projektu 
jest stabilność przepływów pie-
niężnych generowanych przez pro-
jekt oraz doświadczenie i potencjał 
finansowy partnera branżowego, 

z którym realizowany jest projekt. 
Preferowane są inwestycje w tech-
nologie sprawdzone, o niskim 
ryzyku operacyjnym. 
W przypadku potwierdzenia przez 
zespół transakcyjny zgodności 
potencjalnej inwestycji ze strate-
gią inwestycyjną, przygotowuje 
on analizę wstępną, w celu przed-
stawienia projektu komitetowi 
inwestycyjnemu.
W przypadku pozytywnej opi-
nii komitetu inwestycyjnego, 
zespół transakcyjny dostaje 
zgodę oraz budżet na przepro-
wadzenie procesu due diligence. 
równolegle strony rozpoczy-
nają negocjacje dokumentacji 
transakcyjnej, definiującej struk-
turę transakcji oraz regulującej 
zasady, na jakich realizowana 
będzie inwestycja, ładu korpora-
cyjnego oraz podziału odpowie-
dzialności w projekcie.
Po zakończeniu procesu due dili-
gence oraz finalizacji dokumentacji, 
zespół transakcyjny przedsta-
wia ostateczne warunki inwestycji 
komitetowi inwestycyjnemu w celu 
uzyskania wiążącej opinii. Po uzy-
skaniu pozytywnej opinii komitetu 
inwestycyjnego strony podpisują 
dokumentację transakcyjną.

Nasze dotychczasowe 
iNwestycje biogazowe 
- budowa 23 Nowych 
biogazowNi rolNiczych 
Na tereNie Polski – 
PartNer braNżowy
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komitetu inwestycyjnego, którego 
większość członków stanowią nie-
zależni eksperci rynkowi.
na wstępnym etapie rozmów, 
zespół transakcyjny przeprowa-
dza analizę komercyjną przed-
siębiorstwa polegającą na ocenie 
biznes modelu oraz strategii 
spółki w celu zrozumienia poten-
cjału jej dalszego wzrostu. Istot-
nym kryterium oceny projektu 
jest wpływ inwestycji PFr na 
poprawę efektywności przed-
siębiorstwa, wzrost innowacyj-
ności, zwiększenie zdolności do 
wdrażania nowych technologii 
i nowoczesnych produktów, jak 
również przyspieszenie dynamiki 
rozwoju.
W przypadku potwierdzenia przez 
zespół transakcyjny zgodności 
potencjalnej inwestycji ze strate-
gią inwestycyjną, przygotowuje 
on analizę wstępną w celu przed-
stawienia projektu komitetowi 
inwestycyjnemu. 
W przypadku pozytywnej opi-
nii komitetu inwestycyjnego, 
zespół transakcyjny przystępuje 
do przeprowadzenia procesu due 
diligence. równolegle strony roz-
poczynają negocjacje dokumen-
tacji transakcyjnej, definiującej 
strukturę transakcji oraz regulu-
jącej zasady ładu korporacyjnego 
w przedsiębiorstwie. 
Po zakończeniu procesu due dili-
gence oraz finalizacji dokumentacji, 
zespół transakcyjny przedsta-
wia ostateczne warunki inwestycji 
komitetowi inwestycyjnemu w celu 
uzyskania wiążącej opinii. Po uzy-
skaniu pozytywnej opinii komitetu 
inwestycyjnego strony podpisują 
dokumentację transakcyjną.

InwestujeMy w ROZwój 
saMORZąDów
PFr S.A. kieruje swoją ofertę rów-
nież do jednostek samorządu tery-
torialnego, spółek komunalnych 
i partnerów prywatnych, realizują-
cych projekty kapitałowego wspar-
cia samorządów w tym także 
w formule Partnerstwa Publiczno
-Prywatnego (PPP).
Departament Inwestycji Samorzą-
dowych (DIS) PFr S.A. jest part-
nerem analitycznym i finansowym. 
Zarządza Funduszem Inwestycji 
Samorządowych (FIS), który inwe-
stuje w projekty wraz ze swoimi 
partnerami.
Co roku Departament Inwesty-
cji Samorządowych realizuje pro-
gramy rozwojowe takie jak Pakiet 
dla Miast Średnich czy Projekt „PPP 
pakietowe”.
W ramach Pakietu Wspar-
cia DIS zrealizował 120 spotkań 
przed inwestycyjnych z samo-
rządami w zakresie identyfikacji 
i aktywizacji potencjału 
finansowego miast średnich. 
W inicjatywie udział wzięło 
ponad 50% miast średnich Pol-
ski, przedstawiając do analiz swoje 
plany inwestycyjne i poszukując 
finansowania rozwoju. Skala reali-
zacji Pakietu pozwoliła na wdro-
żenie w życie nowych produktów 
i rozwiązań. Jednym z nich jest 

inicjatywa pakietowania projektów 
PPP oraz pożyczki podporządko-
wanej dla partnerów prywatnych 
realizujących projekty PPP.

główne kORZyścI Z wkła-
Du FunDusZu InwestycjI 
saMORZąDOwycH: 
• produkty kapitałowe FIS finan-
sują rozwój samorządów. Momen-
towi wejścia w posiadanie przez 
FIS udziałów w spółce komunalnej 
towarzyszy zapewnienie kapitału 
spółce lub samorządowi na rozwój 
usług publicznych,
• modele inwestycyjne FIS są 
dostosowane do specyfiki sek-
tora spółek samorządowych, 
a inwestycje mają charakter ter-
minowy (samorząd odzyskuje 
pełne władztwo po okresie inwe-
stycji funduszu),
• współpraca samorządu 
z FIS bazuje na najlepszych prak-
tykach stosowanych przez sek-
tor prywatny w zakresie kreowania 
wartości spółek – spółki dostają 
dostęp do nowoczesnych narzędzi 
w zakresie prognozowania i moni-
torowania efektywności,
• maksymalny horyzont pojedyn-
czej inwestycji FIS wynosi do 20 lat, 
a poziom zaangażowania w jedną 
inwestycję od 10 do 120 mln PLn,
• w ramach swojej działalności DIS 
podejmuje kompleksowe działa-
nia prowadzące do wzrostu wyko-
rzystania PPP jako instrumentu 
finansowania zadań publicznych 
w przyszłości:
> poprzez współpracę z Jednost-
kami Samorządu terytorialnego 
zainteresowanymi PPP, oferując 
finansowanie spółkom realizującym 
projekty PPP,
> oferując pożyczki podporządko-
wane względem długu bankowego 
dla partnerów prywatnych realizują-
cych PPP, które zastępują ich wkład 
kapitałowy,
> stale prowadząc badania rynku 
w zakresie potrzeb samorzą-
dów, które mogą być finansowane 
z wykorzystaniem PPP,
> inicjując programy rozwojowe 
takie jak PPP Pakietowe.

paweł altewęgier
Główny Inżynier  

w Polskim Funduszu rozwoju

Projekt w trakcie 
realizacji - budowa  
10 Nowych biogazowNi 
rolNiczych Na tereNie 
Polski – PartNer 
techNologiczNy
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Patrząc tylko na segment rynku 
energii słonecznej, na 260.000 
polskich domów zasilanych ze 
słońca (powstałych tylko w 2019 
roku dzięki wsparciu nFoŚiGW) 
– to silny sygnał oczekiwań 
konsumentów, to legitymacja 
do poszukiwania nowych form 
wsparcia i zwiększania tej dynamiki.
Zwiększenie stopnia rozpro-
szenia źródeł wytwórczych, to 
nie tylko wyższe bezpieczeń-
stwo sieci czy państwa, to także 
mniejszy przepływ energii w sie-
ciach dystrybucyjnych i możli-
wość produkcji własnej, taniej, 
bezpiecznej i dostępnej dla 
każdego energii, która może 
wykorzystywać lokalne źródła 
i zasoby lub łączyć je na wiele 
sposobów, pozwalając też na 
rozwiązywanie problemów. Bio-
masa jest tego świetnym przy-
kładem – łączenie polskiej myśli 
technicznej i lokalnych zaso-
bów daje na końcu tego procesu 
energię z odnawialnych źró-
deł, wytwarzaną czysto, lokalnie, 
stabilnie; gotową w wielu przy-
padkach do zużycia na miej-
scu. rolą nCBr jest detekcja 
trendów, gromadzenie i selek-
cja najlepszej wiedzy oraz prak-
tyk, a finalnie – finasowanie prac 
badawczo rozwojowych i wyła-
nianie beneficjentów i wykonaw-
ców tak, by finasowanie prac 

badawczo-rozwojowych przy-
czyniało się do rozwoju gospo-
darczego, nowych miejsc pracy 
oraz zmian energetycznych. 
nasze działania, oprócz chęci 
wspierania rozwoju technolo-
gii dla dobra mieszkańców Pol-
ski, mają też aspekt europejski. 
Współgramy z kierunkami dzia-
łań wyznaczonymi przez Unię 
Europejską, która poprzez Komi-
sję Europejską wskazuje kieru-
nek rozwoju wszystkich krajów 
członkowskich, formułując stra-
tegię „Green Deal”.
Polityka Unii Europejskiej „Green 
Deal” jest innowacyjnym podej-
ściem do wyznaczania wspól-
nego kierunku rozwoju 27 krajów 
Unii – jest to pierwsze od czasu 
Wspólnoty Węgla i Stali tak duże, 
instytucjonalne, ramowe wskaza-
nie, że energia jest wspólnym fun-
damentem rozwoju gospodarczego 
oraz, że musi być produkowana 
ze źródeł odnawialnych. W kon-
sekwencji Europę czekają gigan-
tyczne zmiany w zakresie sektora 
energetyki oraz w rolnictwie, które 
zgodnie z polityką Zielonego Ładu 
będą dążyły do zamkniętego 
obiegu biogenów. 
nCBr prowadzi szereg progra-
mów, mających na celu opracowa-
nie innowacji, przyczyniających się 
do zielonej transformacji. obec-
nie, w ramach wsparcia strategii 

Europejskiego Zielonego Ładu, 
szykuje 8 nowych inicjatyw w for-
mule zamówień przedkomercyj-
nych (PCP). tymi działaniami 
nCBr chce stworzyć efektywny 
obszar wsparcia rozwoju ekoin-
nowacji. realizacja projektu w tej 
formule to zwiększenie poziomu 
rynkowego wykorzystania wyni-
ków badań naukowych oraz 
uruchomienie i sprawdzenie pro-
totypowych rozwiązań w rzeczy-
wistej skali. Jednym z projektów 
jest „Innowacyjna biogazownia”, 
którego celem jest stworzenie 
technologii możliwej do zaim-
plementowania w każdym regio-
nie i miejscu w Polsce, technologii 
cechującej się możliwością zago-
spodarowania szerokiego spek-
trum surowców organicznych 
(m.in. nawozów naturalnych czy 
pozostałości z przemysłu rol-
no-spożywczego), a przy tym 
odznaczającą się ustabilizowaną 
produkcją biometanu za sprawą 
zastosowania innowacyjnych roz-
wiązań w dziedzinie automatyza-
cji procesów technologicznych. 
Celem projektu jest także opraco-
wanie technologii bezodorowej, 
nieuciążliwej dla społeczeństwa 
oraz spopularyzowanie wykorzy-
stywania biometanu w energetyce, 
dla spełnienia europejskich norm 
środowiskowych. 

Materiały informacyjne ncbR

MAtErIAŁ PArtnErA

pOLskIe InnOwacje  
jakO wspaRcIe stRategII 
ZIeLOnegO łaDu ue 

JEStEŚMy ŚWIADKAMI IntryGUJąCEGo, 
oGóLnoŚWIAtoWEGo trEnDU roZWoJU 
oDnAWIALnyCH ŹróDEŁ EnErGII (oZE), BęDąCyCH 
KIErUnKIEM roZWoJU tAnIEJ I roZProSZonEJ 
EnErGEtyKI. trEnD Do roZProSZEnIA ProDUKCJI 
EnErGII I LoKALnEJ KorELACJI WytWArZAnIA Z 
ProDUKCJą JESt PrZySZŁoŚCIą, KtórEJ oCZEKUJą 
nIE tyLKo PAŃStWA, ALE tAKżE KonSUMEnCI. 
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ROLnIctwO, ODcHODy 
ZwIeRZęce I Metan – 
jakIe kOnsekwencje 
w pRZysZłOścI?

PoLSKIE roLnICtWo JESt nA SWóJ SPoSóB WyJątKoWE 
nA tLE EUroPy. WEDŁUG nAJnoWSZyCH DAnyCH 
InStytUtU tECHnoLoGICZno-PrZyroDnICZEGo, SAMyCH 
tyLKo oDCHoDóW ByDŁA I trZoDy CHLEWnEJ JESt 
W PoLSCE ProDUKoWAnyCH 99 MLn ton roCZnIE, PrZy 
CZyM Aż 78 MLn ton to oBornIK. Do tEGo DoCHoDZI 
(nIEUWZGLęDnIonA W oBLICZEnIACH) ProDUKCJA 
oBornIKA DroBIoWEGo, KtórEGo JEStEŚMy nAJWIęKSZyM 
W EUroPIE ProDUCEntEM, orAZ PoZoStAŁyCH ZWIErZąt - 
ŁąCZnIE ZnACZnIE PrZEKrACZAJąCA 20 MLn ton. 

te ilości czynią Polskę jednym 
z czołowych producentów odcho-
dów zwierzęcych w UE, zwłaszcza 
w przypadku obornika. na Zacho-
dzie Europy dominuje bowiem pro-
dukcja gnojowicy, obornik jest 
wytwarzany – inaczej niż u nas – 
przede wszystkim w niewielkich, 
rodzinnych fermach. Systemy rusz-
towe, gdzie produkowana jest 
gnojowica, są co prawda droż-
sze w budowie, ale za to znacznie 
tańsze w eksploatacji niż systemy 
obornikowe, a przede wszystkim 
wymagają minimalnego udziału 
pracy ludzkiej. należy podkreślić, 
że zachodnioeuropejskie rolnic-
two cierpi (inaczej niż w Polsce) na 
chroniczny niedobór pracowników. 
Stąd właśnie wzięła się domina-
cja produkcji gnojowicy nad obor-
nikiem, a stosunek ponad 100 mln 
ton obornika do nieco ponad 20 
mln ton gnojowicy czyni nasz kraj 
wyjątkowym na tle innych, czoło-
wych producentów zwierząt w UE.
ta sytuacja ma jednak swoje 
następstwa. typowa gospo-
darka obornikiem polega na jego 
codziennym usuwaniu z budynków 
inwentarskich, następnie groma-
dzeniu go na pryzmach, na płytach 

obornikowych lub na polach, skąd 
2-3 razy w roku pobierany jest 
i rozrzucany na cele nawozowe. 
Kodeks Dobrych Praktyk rolni-
czych (2004) opracowany przez 
IUnG wspomina, że nie powinno 
się składować obornika w luźno 
ułożonych pryzmach, gdyż pro-
wadzi to do strat azotu w wyniku 
emisji gazowych amoniaku. Bada-
nia realizowane w ostatnich 

20 latach na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Poznaniu (m.in. pro-
jekt MniSW technologie redukcji 
emisji metanu z produkcji zwierzę-
cej i gospodarki nawozami natural-
nymi, w kontekście opłat za emisje 
gazów cieplarnianych (GHG), 2010-
2013) wskazują jednak na znacznie 
poważniejszy problem: duże i nie-
doszacowane emisje metanu z nie-
odpowiednio składowanych pryzm 
obornika. 
W Europie Zachodniej, ze względu 
na niewielką ilość produkowanego 
obornika, badania naukowe prowa-
dzone nad emisją gazów cieplarnia-
nych skupiają się przede wszystkim 
na dominującej w tych krajach 
gnojowicy: podczas jej składowa-
nia, w trakcie i po aplikacji na polu. 
tymczasem emisje metanu pocho-
dzące z gnojowicy są wielokrotnie 
mniejsze niż występujące w przy-
padku składowanego w pryzmach 
obornika. 

eMIsje Metanu Z ObORnIka
obornik (mieszanina odchodów 
zwierzęcych i ściółki, najczęściej 
słomy) jest materiałem zawierają-
cym wiele substancji energetycz-
nych. Po usunięciu go z budynku 

emisje metaNu 
z NieodPowiedNio 
składowaNego  
oborNika mogą być 
w Przyszłości Powodem 
bardzo dużych strat 
dla gosPodarstw 
wysPecjalizowaNych 
w Produkcji zwierzęcej 
i wytwarzających 
oborNik. coraz częściej 
mówi się w brukseli 
o koNieczNości 
wProwadzeNia oPłat za 
emisje kolejNych, Po co2, 
gazów ciePlarNiaNych – 
a metaN jest NastęPNy Na 
liście ghg 
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inwentarskiego jest wywożony 
na pryzmę i zazwyczaj zrzu-
cany z przyczepy zalegając luźno. 
W praktyce nikt nie stosuje się do 
zaleceń IUnG i nie ugniata pryzmy 
celem wypchnięcia z jej wnętrza 
powietrza – jak to się ma w przy-
padku tworzenia na przykład pry-
zmy kiszonkowej (powszechnie 
wiadomo, że obecność tlenu jest 
niekorzystna z punktu widzenia 
poprawności zakiszania). Ponieważ, 
jak wspomniano, obornik zawiera 

wiele substancji energetycznych, 
stąd bakterie w obecności tlenu 
przystępują do ich rozkładu, a pro-
duktem końcowym, poza wydzie-
laniem się dwutlenku węgla i pary 
wodnej, jest duża ilość ciepła. 
W ten sposób w ciągu nawet kilku 
- kilkunastu godzin, temperatura 
we wnętrzu pryzmy może osią-
gnąć przedział między trzydzieści 
kilka do ponad 50°C. Wzrost tem-
peratury zatrzymuje się wówczas 
z uwagi na wyczerpanie zasobów 

Zdj. 1. Urządzenie do codziennego usuwania obornika

Zdj. 2. Niedbale formowane pryzmy obornika są źródłem bardzo silnych emisji gazowych
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tlenu i zbyt słabą wentylację, a pro-
ces rozkładu obornika wchodzi 
w fazę beztlenową. W wyniku prze-
mian beztlenowych wydziela się 
kilkadziesiąt razy mniej ciepła niż 
w rozkładzie tlenowym, za to ener-
gia uwalniana jest w postaci che-
micznej – metanu. Zjawisku temu 
sprzyja (poza deficytem tlenu) 
również temperatura wnętrza 
pryzm, bowiem jest ona zbliżona 
do tej w fermentorach biogazowni 
pracujących w technologiach mezo 
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lub termofilnych. należy przy tym 
dodać, że długotrwałe utrzymy-
wanie się temperatury na poziomie 
kilkudziesięciu stopni Celsjusza jest 
niezależne od pory roku – nawet 
w okresie zimowym wnętrza pryzm 
obornika mogą mieć o kilkadzie-
siąt stopni wyższą temperaturę niż 
otoczenie. 
Proces intensywnej produkcji 
metanu, jak opisano powyżej, nie 
zachodzi w ogóle (bądź w bar-
dzo mocno ograniczonym zakre-
sie) w przypadku składowania 
gnojowicy, gdyż w jej przypadku 
nie występuje zjawisko samona-
grzewania się do temperatury 
ponad 30 °C skutkujące inten-
sywną fermentacją. Jak widać, 
problem ten dotyczy przede 
wszystkim Polski, „oborniko-
wego” lidera w UE. 

pODatek MetanOwy 
a ROLnIctwO
Emisje metanu z nieodpowied-
nio składowanego obornika, 
mogą być w przyszłości powo-
dem bardzo dużych strat dla 
gospodarstw wyspecjalizowanych 
w produkcji zwierzęcej i wytwa-
rzających obornik. Coraz częściej 
mówi się w Brukseli o konieczno-
ści wprowadzenia opłat za emisje 
kolejnych, po Co2, gazów cie-
plarnianych – a metan jest prze-
cież następny na liście GHG. tym 
razem, również coraz częściej 
wskazuje się na europejskie rol-
nictwo, zwłaszcza intensywną 

produkcję zwierzęcą jako główne 
źródło emisji CH4. tymczasem 
obornik, jak wspomniano wcze-
śniej, jest bardzo silnym i nie-
doszacowanym źródłem emisji 
metanu. W warunkach kontrolo-
walnych, we wnętrzu biogazowni, 
1 tona obornika może wyprodu-
kować nawet ponad 65 m3 CH4 
(w przypadku obornika drobio-
wego). W warunkach naturalnych, 
w luźno składowanych pryzmach, 
wartość ta jest wielokrotnie niższa. 
Biorąc jednak pod uwagę obecne 
ceny za emisję Co2 dochodzące 
do 30 euro/tonę oraz prognozy 
ich wzrostu do nawet 76 euro/
tonę w roku 2030, a także fakt, że 
w przypadku metanu wartość tę 
należałoby przemnożyć przez 25  
(1 Mg CH4 = 25 Mg Co2-eq) - 
obciążenie podatkiem metano-
wym stałoby się bardzo istotnym 
kosztem dla hodowców wytwarza-
jących obornik. Warto też dodać, 
że artykuł ten nie porusza w ogóle 

emisji podtlenku azotu -  gazu 298 
razy silniej wpływającego na efekt 
cieplarniany niż Co2, którego źró-
dłem jest też składowany w nieod-
powiednich warunkach obornik.
o ile w praktyce bardzo trudno 
jest obniżyć emisję metanu pocho-
dzącą z przewodów pokarmowych 
zwierząt, o tyle jest to wykonalne 
w przypadku gospodarki nawozami 
naturalnymi. Emisja metanu z obor-
nika może być w praktyce całkowi-
cie wyeliminowana w przypadku, 
kiedy zaraz po porannym usunięciu 
z budynku inwentarskiego będzie 
on przekazywany do kosza zasy-
powego biogazowni i wykorzysty-
wany w pierwszej kolejności jako 
substrat w procesie fermentacji.
Stąd niezrozumiały jest opór czę-
ści zarządców czy właścicieli 
dużych gospodarstw hodowlanych 
przed inwestycjami w biogazow-
nie. Może się bowiem okazać, że 
to właśnie ta technologia będzie 
jednym z kierunków rozwoju, 
który pozwoli zachować produk-
cję zwierzęcą w tych gospodar-
stwach. Warto również podkreślić, 
że instalacje biogazowe mogą sta-
nowić dla gospodarstw hodow-
lanych znaczące, stabilne źródło 
dochodów w długim czasie. Inwe-
stycje w przebudowę istniejących 
obór w kierunku systemów rusz-
towych, mogą być równie kosz-
towne jak budowa biogazowni, 
przy okazji przynosząc problemy 
związane z zagospodarowa-
niem wysoko odorowej gnojowicy. 
Z kolei argument, iż obornik jest 
niezbędny w nawożeniu organicz-
nym i służy do podniesienia żyzno-
ści gleb nie jest racjonalny, gdyż 
uzyskany z obornika poferment 
jest świetnym, znacznie przyjaź-
niejszym środowisku, materiałem 
nawozowym, a zmniejszoną zawar-
tość organiki w pulpie pofermen-
tacyjnej można z powodzeniem 
zredukować umiejętnym wyko-
rzystywaniem poplonów jako tzw. 
nawozu zielonego. 

prof. dr hab. inż. jacek Dach 
prof. dr hab. Mariusz Matyka  

prof. dr hab. inż. andrzej białowiec  
dr hab. inż. alina kowalczyk-juśko 

Marek pituła  
Zbigniew sługocki

Zdj. 3. Intensywna produkcja zwierzęca powinna być związana 
z biogazownią zagospodarowującą odchody

badaNia realizowaNe 
w ostatNich 20 latach 
Na uNiwersytecie 
PrzyrodNiczym 
w PozNaNiu wskazują 
Na PoważNy Problem: 
duże i NiedoszacowaNe 
emisje metaNu 
z NieodPowiedNio 
składowaNych Pryzm 
oborNika
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nadrzędnym celem europejskiej 
polityki klimatycznej jest osiągnię-
cie nowoczesnej, zasobooszczęd-
nej, zielonej i konkurencyjnej 
gospodarki neutralnej klimatycznie 
do 2050 r., w ramach której wzrost 
gospodarczy będzie niezależny 
od wykorzystania zasobów natu-
ralnych. Sektory gospodarki, które 
w szczególności zostaną poddane 
transformacji to energetyka, trans-
port, rolnictwo, budownictwo oraz 
wszystkie gałęzie przemysłu. Prio-
rytetem jest sektor energetyczny 
ze względu na wysoką emisyjność, 
która stanowi ponad 75% bezpo-
średnich i pośrednich emisji gazów 
cieplarnianych w UE. EZŁ wyraź-
nie wskazuje na energetykę bazu-
jącą na efektywności energetycznej 
i źródłach odnawialnych, jednocze-
śnie zdecydowanie odchodzącą od 
węgla i obniżającą emisyjność sek-
tora gazu. We wrześniu br. Komi-
sja Europejska zaproponowała cel 
obniżenia emisji gazów cieplarnia-
nych o 55% do 2030 r. względem 
wartości z 1990 r., co uważane jest 
za kluczowy krok w stronę osią-
gnięcia neutralności klimatycznej 
w 2050 r. 
tak olbrzymia transformacja 
gospodarcza wymaga konkret-
nego i precyzyjnego planu inwe-
stycyjnego. ten został stworzony 

w ramach Mechanizmu Sprawiedli-
wej transformacji. Państwa będące 
najbardziej zależne od paliw kopal-
nych, które potwierdziły gotowość 
do osiągnięcia celu neutralno-
ści klimatycznej do 2050 r., mają 
otrzymać ogromne wsparcie inwe-
stycyjne ze środków UE. Do takich 
krajów należy przede wszystkim 
Polska, która zgodnie z decyzjami 
podjętymi na szczycie UE w lipcu 
2020 r. ma otrzymać 3,5 mld euro 
z Funduszu Sprawiedliwej trans-
formacji (FSt) na działania przy-
spieszające dekarbonizację polskiej 
gospodarki. 
Kluczowymi działaniami, które 
będą wsparte przez FSt są: 
> inwestycje w rozwój gospo-
darki o obiegu zamkniętym, w tym 
zapobieganie powstawaniu odpa-
dów, ich redukcja, efektywne 

gospodarowanie zasobami, 
ponowne wykorzystanie, naprawa 
i recykling, 
> inwestycje we wdrażanie tech-
nologii i infrastrukturę w zakre-
sie czystszej energii, redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, efektywności 
energetycznej i energii odnawialnej,
> inwestycje w zrównoważoną 
mobilność lokalną, w tym dekarbo-
nizację sektora transportu.
Europejski Zielony Ład odgrywa 
również kluczową rolę w odbu-
dowie gospodarki UE po kry-
zysie związanym z pandemią 
Covid-19. Stworzenie Instrumentu 
na rzecz odbudowy i Zwiększa-
nia odporności w ramach EZŁ ma 
za zadanie wsparcie finansowe 
dla państw członkowskich, które 
umożliwi przyspieszenie inwesty-
cji i reform publicznych po kryzysie 

{   Aby stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla 
klimatu, Unia Europejska będzie musiała ograniczyć emisję 
wszystkich gazów cieplarnianych. Metan jest drugim 
najpotężniejszym gazem cieplarnianym i ważną przyczyną 
zanieczyszczenia powietrza. Nasza strategia dotycząca 
metanu, zapewnia redukcję emisji we wszystkich sektorach, 
zwłaszcza w rolnictwie, energetyce i odpadach. Stwarza 
również możliwości dla obszarów wiejskich do produkcji 
biogazu z odpadów - oświadczył wiceszef KE ds. Europejskiego 
Zielonego Ładu Frans Timmermans w dniu 15.10.2020 

BIoGAZ W UnII EUroPEJSKIEJ

bIOgaZ w pOLItyce 
euROpejskIegO  
ZIeLOnegO łaDu 

EUroPEJSKI ZIELony ŁAD (EZŁ) to SZEroKo ZAKroJony 
PLAn ZBUDoWAnIA ZróWnoWAżonEJ, EUroPEJSKIEJ 
GoSPoDArKI, oPArtEJ nA WyZWAnIACH DotyCZąCyCH 
PrZECIWDZIAŁAnIA ZMIAnoM KLIMAtU I DEGrADACJI 
ŚroDoWISKA nAtUrALnEGo. StrAtEGIA ZIELonEGo 
ŁADU MA nA CELU PrZEKSZtAŁCEnIE UE W SPrAWIEDLIWE 
I ZróWnoWAżonE SPoŁECZEŃStWo, PoPrZEZ roZWóJ 
GoSPoDArCZy WrAZ ZE WZMoCnIEnIEM InnoWACJI, 
tWorZEnIEM noWyCH MIEJSC PrACy I SPrAWIEDLIWą 
trAnSForMACJą EnErGEtyCZną. 
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wywołanym Covid-19. Instrument 
ten ma zagwarantować ekolo-
giczną i cyfrową transformację 
gospodarki państw członkowskich, 
tak aby była bardziej zrównowa-
żona i odporna. 

stRategIa na RZecZ 
OgRanIcZenIa eMIsjI Metanu 
ogłoszona w październiku 2020 r., 
Strategia ograniczenia Emisji 
Metanu jest jednym z filarów EZŁ, 
która ma bezpośredni wpływ na 
rozwój rynku biometanu. Głów-
nymi sektorami emitującymi metan 
w Europie są: rolnictwo (53%), 
odpady (26%) i energetyka (19%). 
KE podkreśla, iż planuje wzrost pro-
dukcji biometanu o ponad 400% 
w celu zmniejszenia emisji metanu 
na całym kontynencie i dążenia do 
neutralności klimatycznej w 2050 r. 
to określa znaczne inwestycje 
w transformację trzech w/w sek-
torów. Środki unijne na rolnictwo 
i rozwój obszarów wiejskich, które 
szacuje się na 40% nowego budżetu 
UE, mają zostać przeznaczone na 
działania chroniące klimat i środo-
wisko. Jednym z istotnych działań 
wynikających z niniejszej strategii, 
jest zapewnienie ukierunkowanego 
wsparcia w celu przyspieszenia 
i promocji rozwoju rynku biogazu 

rolniczego i bio-nawozów, w tym 
projekty pilotażowe dla społeczno-
ści wiejskich i rolniczych. oprócz 
tego, ma powstać zachęta do zmian 
nawyków żywienia zwierząt, zwięk-
szenia skali rolnictwa ekologicznego 
do 25% wszystkich upraw, zmniej-
szenia ilości nawozów sztucznych 
o 20%, zrównoważonego gospoda-
rowania odpadami oraz zarządzania 
hodowlą, które mają prowadzić do 
ograniczenia produkcji metanu.
Komisja będzie wspierać produkcję 
biogazu z odpadów rolniczych za 
pośrednictwem Krajowych Planów 
Strategicznych w ramach Wspólnej 
Polityki rolnej. Ponownie zostaną 
również zbadane ramy regulacyjne 
rynku gazu, aby ułatwić produk-
cję i pobór biogazu z rozproszonej 
sieci biogazu. Ponadto zbliżająca się 
nowelizacja Dyrektywy ws. odna-
wialnych Źródeł Energii w czerwcu 
2021 r. przyniesie szanse na przy-
spieszenie rozwoju rynku biogazu. 
Przez to, że biogazownie mają bez-
pośredni wpływ na dekarbonizację 
sektora rolniczego poprzez wyko-
rzystanie metanu do produkcji ener-
gii, można się spodziewać dużego 
wsparcia projektów biogazowych 
przez UE w nadchodzących latach. 
nowe technologie dające rozwój 
lepszej konwersji bioodpadów do 

biometanu, mogą skutecznie przy-
czynić się do dalszej redukcji emi-
sji metanu w tym sektorze. W tym 
względzie, KE rozważa zapropo-
nowanie ukierunkowanych badań 
nad rozwiązaniami technologicz-
nymi w swoim planie strategicznym 
na lata 2021–2024 dla programu 
„Horyzont Europa”. nextGenera-
tionEU i Wspólna Polityka rolna 
to kolejne programy, które będą 
wspierać projekty dotyczące pro-
dukcji biogazu na obszarach wiej-
skich. Komisja zaproponuje projekt 
pilotażowy mający na celu wspar-
cie obszarów wiejskich i spo-
łeczności rolniczych w tworzeniu 
projektów biogazowych i dostępie 
do funduszy na produkcję biogazu 
z odpadów rolniczych. 

pLan DZIałanIa na RZecZ 
gOspODaRkI O ObIegu 
ZaMknIętyM 
Circular Economy Action Plan 
(CEAP) czyli Plan Działania na 
rzecz Gospodarki o obiegu 
Zamkniętym jest jednym z kluczo-
wych strategicznych elementów 
EZŁ, który ma na celu zmobilizo-
wanie głównie sektora przemysło-
wego oraz wszystkie jego łańcuchy 
wartości w kierunku modelu zrów-
noważonego wzrostu sprzyjającego 
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włączeniu społecznemu, zapew-
niającego efektywne i cyrkularne 
wykorzystanie surowców oraz 
zmniejszanie ilości generowanych 
odpadów.  
Biogazownie, które wykorzystują 
odpady rolnicze do produkcji odna-
wialnej energii w postaci biometanu 
oraz do produkcji bio-nawozów, 
wpisują się w politykę gospodarki 
o obiegu zamkniętym (GoZ) oraz 
hierarchię gospodarowania odpa-
dami. Dzięki temu odpady rolnicze 
stają się wartościowymi substra-
tami do produkcji energii. Jednym 
z priorytetów wcześniej wspomnia-
nego FSt jest wsparcie inwesty-
cji przyspieszających rozwój GoZ 
- w tym zapobieganie powstawaniu 
odpadów.  oznacza to, że projekty 
budowy biogazowni najprawdopo-
dobniej będą mogły uzyskać dofi-
nansowanie z FSt, jako obiekty 
wpisujące się w politykę GoZ. 
Budowa nowych biogazowni będzie 
więc wyraźnym krokiem w kierunku 
uczynienia gospodarki UE bardziej 
zrównoważoną, jak stwierdzono 
w EZŁ, mając na celu przekształce-
nie wyzwań klimatycznych i środo-
wiskowych w szanse i możliwości 
rozwoju. 

stRategIa InteLIgentnej 
IntegRacjI sektOROwej
Strategia integracji systemu ener-
getycznego, pierwotnie zasygnali-
zowana w publikacji EZŁ w grudniu 
2019 r., miała być jedną z kluczo-
wych strategii Zielonego Ładu. Jed-
nak wraz z globalną pandemią plany 
się nieco zmieniły i zniekształciły 
zakładane ramy czasowe. niemniej 
strategia pozostaje w centrum planu 
naprawy gospodarki, gdzie jasno 
komunikuje ustanowienie podstaw 
dla skoordynowanego planowania 
i eksploatacji systemu energetycz-
nego jako całości, obejmującego 
wiele nośników energii, infrastruk-
turę i sektory konsumpcji. Przewiduje 
zintegrowany system energetyczny, 
który zapewnia dekarbonizację po 
najniższych kosztach we wszystkich 
sektorach, jednocześnie promując 
wzrost i innowacje technologiczne. 
obecnie system energetyczny 
w Polsce w głównej mierze bazuje 
na wielu równoległych i pionowych 

energetycznych łańcuchach war-
tości, które przypisują konkretne 
zasoby energetyczne do określo-
nych sektorów, gdzie są ostatecz-
nie wykorzystywane. to wpływa na 
marnowanie ogromnych ilości ener-
gii. Jednym ze sposobów na osią-
gnięcie integracji sektorowej jest 
wykorzystanie biogazu. Można go 
stosować jako paliwo oraz nośnik 
lub magazyn energii w sekto-
rach takich jak przemysł, transport 
i energetyka, i dzięki temu zwięk-
szyć efektywność energetyczną 
jednocześnie redukując emisję 
gazów cieplarnianych.
Dlatego priorytetowymi działaniami 
strategii inteligentnej integracji sek-
torowej w obszarze biogazu są: 
> bardziej cyrkularny system ener-
getyczny, którego rdzeniem jest 
przede wszystkim efektywność 
energetyczna – to działanie będzie 
się koncentrować na wykorzysta-
niu ciepła odpadowego i poten-
cjale energetycznym odpadów. to 
w głównej mierze obejmuje eksplo-
atację biogazu w celu zmniejszenia 

zużycia paliw kopalnych i wpro-
wadzenia biogazu do sieci gazu 
ziemnego. KE będzie dążyć do 
wykorzystania nowej Wspólnej Poli-
tyki rolnej do stymulowania zmian 
w tym obszarze;  
> promocja paliw odnawialnych 
i niskoemisyjnych (w tym wodór, 
w sektorach trudnych do dekar-
bonizacji) - KE zamierza opraco-
wać kompleksową terminologię 
dla gazów odnawialnych i zdekar-
bonizowanych, takich jak wodór, 
biogaz, biometan i inne zaawan-
sowane biopaliwa do 2021 r. ten 
system klasyfikacji umożliwi odpo-
wiednie uregulowanie tych tech-
nologii w oparciu o weryfikowalne 
kryteria zrównoważonego rozwoju. 

eZł a pRZysZłOść bIOgaZu 
w pOLsce  
Sukces EZŁ w Polsce będzie zale-
żeć od szczegółowych krajowych 
planów i strategii, aby jak najle-
piej wykorzystać środki na trans-
formację, ograniczając zagrożenia 
takie jak wzrost ubóstwa ener-
getycznego i utrata miejsc pracy. 
Przyszłość biogazu i biometanu 
w głównej mierze będzie zależała 
od ram polityki i zdolności przemy-
słu w Polsce do wzmocnienia kon-
kurencyjności oraz obniżenia cen 
produkcji biogazu poprzez roz-
wój sieci biogazowni w nadchodzą-
cych latach. Jest to zdecydowanie 
kluczowy moment dla rozwoju 
gazów odnawialnych, aby wraz ze 
zmianą istniejącego prawodawstwa 
oraz dostępnych funduszy, przy-
czynić się do neutralności węglo-
wej i zmierzać ku zeroemisyjnej 
Europie. 

piotr woźniakowski 
krajowy Ośrodek Zmian klimatu 

Instytut Ochrony środowiska – 
państwowy Instytut badawczy

RekOMenDacje 

•  Śledzenie Krajowych Planów Strategicznych w obszarze biogazu.

•  Ubieganie się o dofinansowanie na budowę biogazowni z programów 
tworzonych w ramach Wspólnej Polityki rolnej oraz z Funduszu Sprawiedliwej 
transformacji. 

•  Wdrażanie działań na rzecz gospodarki o obiegu z zamkniętym, chroniących 
klimat i środowisko w sektorze rolniczym i odpadowym. 

zbliżająca się 
Nowelizacja dyrektywy 
ws. odNawialNych Źródeł 
eNergii w czerwcu 2021 r. 
PrzyNiesie szaNse Na 
PrzysPieszeNie rozwoju 
ryNku biogazu. Przez 
to, że biogazowNie mają 
bezPośredNi wPływ Na 
dekarboNizację sektora 
rolNiczego PoPrzez 
wykorzystaNie metaNu do 
Produkcji eNergii, możNa 
się sPodziewać dużego 
wsParcia Projektów 
biogazowych Przez ue 
w Nadchodzących latach

BIoGAZ W UnII EUroPEJSKIEJ
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peRspektywy 
I uwaRunkOwanIa ROZwOju 
sektORa MIkRO I MałycH 
bIOgaZOwnI ROLnIcZycH 
w pOLsce

oSIąGnIęCIE nEUtrALnoŚCI KLIMAtyCZnEJ – GŁóWnEGo 
CELU ZIELonEGo ŁADU – WyMAGA tAKIEJ PrZEBUDoWy 
GoSPoDArKI, KtórA PoZWoLI Do 2050 roKU ZrEDUKoWAć 
W EUroPIE EMISJę GAZóW CIEPLArnIAnyCH Do PoZIoMU 
tZW. ZEro nEtto. rEALIZACJA tEGo CELU WyMAGAć 
BęDZIE ZWIęKSZEnIA UDZIAŁU oZE, W tyM BIoGAZoWnI 
orAZ oGrAnICZEnIA tEMPA WZroStU ZAPotrZEBoWAnIA 
nA EnErGIę PrZy JEDnoCZESnyM WProWADZEnIU 
oStrZEJSZyCH rEGULACJI DotyCZąCyCH EMISJI 
Z SEKtoróW PrZEMySŁU, trAnSPortU I roLnICtWA.

Według danych Krajowego 
ośrodka Bilansowania i Zarzą-
dzania Emisjami, w 2018 r. z rol-
nictwa polskiego pochodziło 8% 
krajowej emisji gazów cieplarnia-
nych (GHG), w tym 0,3% dwu-
tlenku węgla, 29,9% metanu i aż 
79,6% podtlenku azotu. Korzy-
stając z metodologii akcepto-
wanej przez IPPC ustalono, że 
źródłami tych emisji były: fer-
mentacja jelitowa – 30,7%, 
gospodarka odchodami zwierzę-
cych – 9,1%, produkcja roślinna 

– 32,6%, zużycie energii – 27,5%, 
inne – 0,1%. 
W maju 2020 r. została przyjęta 
strategia rolna EU „od pola do 
stołu”, której celem jest zagwa-
rantowanie bezpieczeństwa żyw-
nościowego z jednoczesnym 
zmniejszeniem negatywnego 
wpływu rolnictwa na środowi-
sko. Przewiduje ona wsparcie roz-
woju odnawialnych źródeł energii 
na terenach wiejskich oraz pro-
mowanie produkcji biogazu rol-
niczego i bio-nawozów zgodnie 

z trzema zasadami gospodarki 
obiegu zamkniętego. Po pierwsze 
– powtórne używanie zasobów, po 
drugie – recykling, czyli ponowne 
wprowadzenie do systemu i po 
trzecie redukcja, czyli ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych. 
Struktura agrarna naszego rolnic-
twa, w którym tylko około 1000 
gospodarstw ma powierzchnię 
użytków rolnych powyżej 500 hek-
tarów, sprzyja rozwojowi małoska-
lowych biogazowni o mocy od 10 
do 200 kWe. Z uwagi na średnią 
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wielkość areału uprawianego oraz 
przeciętną wielkość stada zwie-
rząt w gospodarstwach prowa-
dzonych przez osoby fizyczne, 
ilościowo dominować prawdopo-
dobnie będzie udział mikroinstala-
cji o mocach do 50 kWe. 
W przypadku każdej hodowli zwie-
rząt o wielkości powyżej 100 DJP 
naturalnym dopełnieniem cyklu 
produkcyjnego powinna być bio-
gazownia rolnicza. Zamknięcie 
obiegu substancji odżywczych 
w rolnictwie poprzez wykorzysta-
nie biogazowni rolniczej, mają-
cej na celu recykling nawozów 
naturalnych, umożliwia efek-
tywne gospodarowanie pierwiast-
kami biogennymi, a tym samym 
ograniczenie ich strat i zmniejsze-
nie negatywnego wpływu gospo-
darstwa na środowisko naturalne. 
Podejście to staje się coraz bar-
dziej popularne. Do chwili obec-
nej zainstalowano w Polsce ok. 
30 mikrobiogazowni pracujących 
wyłącznie na gnojowicy, umożli-
wiających ponowne wykorzystanie 
pierwiastków biogennych zawar-
tych w gnojowicy, co jak się oka-
zało, jest wysoce uzasadnione 
zarówno ze względów środowisko-
wych jak i ekonomicznych. Z racji 
zajmowania niewielkiej przestrzeni 
oraz kompaktowej i prostej kon-
strukcji, takie biogazownie można 
określić mianem zagrodowych 
elektrowni na gnojowicę.
Jest oczywistą kwestią, że mikro 
i małe instalacje biogazu rolniczego 
nie mogą i nie będą konkurować 
z dużymi projektami biogazowni 
o mocach powyżej 0,5 MWe, które 
bez wątpienia będą w przyszłości 
jednym z filarów energetyki zawo-
dowej. Jednakże warto przeana-
lizować przyczyny wzrostu ilości 

zainstalowanych mikro-
biogazowni na gnojowicę 
w okresie ostatnich trzech 
lat oraz wskazać istnie-

nie szans jak i ograniczeń 
potencjału dalszego 

wzrostu. 

Badanie przeprowadzone wśród 
hodowców bydła mlecznego 
i trzody chlewnej, którzy zdecy-
dowali się na realizację inwesty-
cji w swoich gospodarstwach, 
wskazuje takie czynniki jak:
> prosty proces przygotowa-
nia inwestycji, ponieważ zgodnie 
z rozporządzeniem rady Mini-
strów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 
1839) inwestycja nie wyma-
gała i nie wymaga uzyskania 
decyzji środowiskowej poprze-
dzonej sporządzeniem raportu 
środowiskowego,
> brak konieczności uzyska-
nia jakiejkolwiek decyzji organu 
administracji budowlanej, ponie-
waż zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 
16 montaż mikrobiogazowni rol-
niczej realizowanej przez rolnika 
indywidualnego nie wymagał 
pozwolenia na wykonywanie 
robót budowlanych,
> sposób realizacji inwestycji pole-
gający na trwającym kilka dni 
montażu instalacji z gotowych ele-
mentów przy ograniczonej inge-
rencji w bieżące funkcjonowanie 
prowadzonej hodowli,
> przyłączenie instalacji do sieci 
elektroenergetycznej na zasa-
dzie zgłoszenia jej gotowości do 
podłączenia,

> możliwość zautomatyzowanego 
zasilania fermentora,
> możliwość powierzenia zarzą-
dzania i serwisowania instalacji 
biogazowej na zewnątrz, wyspecja-
lizowanej firmie,
> rosnące koszty zużywanej energii 
elektrycznej,
> możliwość skorzystania 
z pomocy publicznej poprzez 
sprzedaż w taryfie FIt wprowadza-
nych do sieci wytworzonych nad-
wyżek energii,
> możliwość stosowania pofer-
mentu z biogazowni rolniczej bez 
obowiązków narzuconych tzw. 
„Programem Azotanowym”,
> ograniczenie emitowanych 
substancji odorowych i związa-
nych z tym konfliktów z lokalną 
społecznością.
Szansą na dalszy rozwój rynku 
mikro i małych biogazowni są 
zmienione od 19.09.2020 r. prze-
pisy Prawa budowlanego. Wyma-
gają one zgłoszenia zamiaru 
zainstalowania mikrobiogazowni 
w trybie art. 30, co wydaje się 
korzystną zmianą. Zmiana ta 
ostatecznie wyeliminuje prze-
szkody w budowie małych mikro-
biogazowni w technologiach 
stosujących rozwiązania kon-
strukcyjne (kontenerowe) połą-
czone z wykonaniem elementów 
betonowych (np. komór fer-
mentacyjnych). Z całą pewno-
ścią efektem tej zmiany będzie 
rozpoczęcie instalowania w Pol-
sce seryjnie produkowanych 
mikrobiogazowni, używających 
odchodów stałych wszystkich 
zwierząt hodowanych w kraju bez 
konieczności ich wcześniejszego 
uwodnienia. 

Mariusz kacała

struktura agrarNa 
Naszego rolNictwa 
sPrzyja rozwojowi 
małoskalowych 
biogazowNi o mocy  
od 10 do 200 kwe

RekOMenDacje 

rozwój rynku mikro i małych biogazowni rolniczych mógłby nabrać nowej dynamiki po 
wprowadzeniu dwóch zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii: 

•  pierwsza powinna zwiększyć do 75 kWe moc mikroinstalacji biogazu – podobnie jak do 
progu stosowanego w niemczech, 

•  druga powinna umożliwiać kwalifikowanie mikrobiogazowni rolniczych do 
przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu prawa energetycznego, tak aby 
uprościć procedury związane z nabywaniem uprawnień do sprzedaży nadwyżek 
energii w taryfie FIt.
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bIOgaZ skłaDOwIskOwy

• Uwarunkowania formalno- 
prawne ujmowania i zago-
spodarowania biogazu 
składowiskowego 
odpady komunalne kierowane 
do składowania na składowi-
skach odpadów zawierają mniej-
szą lub większą ilość odpadów 
ulegających biodegradacji. Każde 
składowisko, na którym powstaje 
biogaz powinno być, zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 13 kwietnia 
2013 r., wyposażone w instalację 
do jego ujmowania i unieszkodli-
wiania. rozporządzenie wymaga, 
aby składowisko, na którym prze-
widuje się składowanie odpa-
dów ulegających biodegradacji, 
wyposażone było w instalację do 
odprowadzania gazu składowi-
skowego. Ponadto gaz składowi-
skowy powinien być oczyszczany 
i wykorzystany do celów ener-
getycznych, a jeżeli jest to nie-
możliwe – spalany w pochodni. 
Pochodnia powinna zapewniać 

odpowiednie parametry spala-
nia w celu minimalizacji emisji 
do środowiska. Ponieważ naj-
bardziej zalecanym sposobem 
zagospodarowania biogazu skła-
dowiskowego jest jego energe-
tyczne wykorzystanie, proces 
ten najczęściej realizowany jest 
w postaci spalania odpowied-
nio przygotowanego biogazu 

w silniku gazowym napędza-
jącym prądnicę. taki układ 
wytwarza energię elektryczną, 
a w przypadku zagospodaro-
wania energii cieplnej - pracuje 
jako układ kogeneracyjny. Ener-
gia wytwarzana w takich insta-
lacjach posiada status energii 
odnawialnej. 
Według danych GUS w 2018 r.  
w Polsce funkcjonowało 
286 składowisk odpadów 
komunalnych. 258 z nich było 
wyposażonych w instala-
cję odgazowywania, a w tym 
23 wyposażono w instalacje 
odgazowywania z odzyskiem 
energii cieplnej i 68 w instalacje 
odgazowywania z odzyskiem 
energii elektrycznej. W ciągu 
2018 r. w wyniku unieszkodli-
wiania gazu składowiskowego, 
w instalacjach odgazowywania 
wyprodukowano 84 800 021 MJ 
energii cieplnej oraz 105 356 
970 kWh energii elektrycznej. 
Ilość składowisk systematycz-
nie spada: z ponad 1000 w roku 
2005 do 286 w 2018 r. 
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bIOgaZ pOZyskIwany  
Ze skłaDOwIsk  
ORaZ pRODukOwany 
Z ODpaDów kOMunaLnycH

ZGoDnIE Z ZASADAMI oCHrony ŚroDoWISKA, oDPADy 
nALEży trAKtoWAć tAKżE JAKo PotEnCJALnE 
ŹróDŁo EnErGII oDnAWIALnEJ. JEDną Z ForM tEJ 
EnErGII JESt BIoGAZ. MożE on Być PoZySKIWAny 
ZE SKŁADoWISK, KtórE ZGoDnIE Z PrZEPISAMI 
PrAWA PoWInny PoSIADAć InStALACJę Do JEGo 
UJMoWAnIA, JAK róWnIEż ProDUKoWAny Z oDPADóW 
KoMUnALnyCH. W InStALACJACH FErMEntACJI Z oDPADóW 
KoMUnALnyCH MożnA PoZySKIWAć BIoGAZ W SPoSóB 
ZorGAnIZoWAny I KontroLoWAny. ProDUKtEM 
tEGo ProCESU, PoZA EnErGIą ELEKtryCZną, CIEPLną 
I EWEntUALnIE BIoMEtAnEM, JESt róWnIEż PoFErMEnt, 
WyKorZyStyWAny JAKo ŚroDEK nAWoZoWy. 



ROZwIąZanIa tecHnIcZne 
InstaLacjI ujMOwanIa 
I ZagOspODaROwanIa 
bIOgaZu skłaDOwIskOwegO

• ujmowanie biogazu 
składowiskowego
Biogaz pojawia się na składowi-
sku już po kilku miesiącach od 
rozpoczęcia jego eksploatacji. 
Jednak jego ujmowanie i energe-
tyczne wykorzystanie są możliwe 
technicznie dopiero po spełnie-
niu kilku warunków brzegowych. 
Są to przede wszystkim odpo-
wiednia ilość i skład biogazu, co 
związane jest z grubością war-
stwy składowanych odpadów. 
równolegle realizowana jest, 
wraz z postępem eksploatacji, 
budowa sieci studni odgazowują-
cych oraz rurociągów zbiorczych 
zapewniających wytworzenie 
podciśnienia w bryle składowi-
ska. Dla odgazowania biernego 
wystarczające są studnie odga-
zowujące i rurociągi doprowa-
dzające biogaz do pochodni. Dla 
instalacji odgazowania aktyw-
nego elementem koniecznym 
jest zainstalowanie dmuchawy 
wytwarzającej podciśnienie na 
stronie ssawnej oraz nadciśnie-
nie na stronie tłocznej. Konieczny 
jest też system regulacji i kon-
troli przepływu biogazu na każ-
dej studni odgazowującej. W tym 
celu stosowane są zawory regu-
lacyjne i rotametry umieszczane 
standardowo w stacjach zbior-
czych biogazu. Ze stacji zbior-
czej biogaz poprzez kolektory 
kierowany jest do instalacji jego 
zagospodarowania. 

OcZysZcZanIe bIOgaZu 
skłaDOwIskOwegO
Ponieważ biogaz składowiskowy 
jest silnie zawodniony i zanieczysz-
czony, wymaga przed skierowa-
niem do silnika odpowiedniego 
przygotowania poprzez odwod-
nienie i usunięcie zanieczyszczeń. 
Podstawowymi zanieczyszcze-
niami są związku siarki, głów-
nie w postaci siarkowodoru oraz 
związki krzemu w postaci siloksa-
nów. Powodują one przyspieszone 
zużycie silnika poprzez korozję 

2023

W 2023 r. planowane jest uruchomienie 
instalacji biogazowej w ZUoK ,,orli Staw” 
- pierwszej w Polsce w technologii suchej 
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zanieczyszczeniem są worki, 
w których zbierane są te odpady. 
Aby mogły być one efektywnie 
wykorzystane w procesie fermen-
tacji muszą być odbierane z odpo-
wiednią częstotliwością i możliwie 
szybko dostarczane do instalacji. 
Zalecane jest zbieranie tych odpa-
dów w specjalnie przeznaczonych 
do tego celu kubłach. Poza ogra-
niczeniem uciążliwości związanych 
ze zbieraniem worków, wentylacja 
kubłów wstrzymuje także odoro-
genne procesy beztlenowe. 

stRuMIenIe ODpaDów 
kOMunaLnycH służące jakO 
suROwIec DO wytwaRZanIa 
bIOgaZu

• Frakcja wydzielona z odpadów 
komunalnych zmieszanych
Przed wprowadzeniem selektyw-
nego zbierania odpadów ulega-
jących biodegradacji, powstało 
w Polsce kilka instalacji fermenta-
cji odpadów komunalnych. Stru-
mieniem wejściowym do nich był 
odpowiednio przygotowany stru-
mień odpadów wydzielony z frakcji 
podsitowej ze zmieszanych odpa-
dów komunalnych. Instalacje takie 
wybudowano w trzebanii, Białej 
Podlaskiej, Jarocinie, tychach, Sta-
lowej Woli, Gaci i Promniku. Są to 
instalacje fermentacji suchej, pozio-
mej lub pionowej, ciągłej, termo-
filowej. Instalacje perkolacyjne 
działające w technologii okresowej 
wybudowane zostały w Suchym 
Lesie oraz w Wólce rokickiej. Przy-
gotowanie tego strumienia do fer-
mentacji polega na wydzieleniu 
odpowiedniej granulacji odpadów 
(przeważnie 0-60 mm) a następnie 
wydzielenie z niej frakcji twardej 
za pomocą separatora balistycz-
nego oraz w miarę potrzeby frak-
cji drobnej (0-20 mm) za pomocą 
sita batutowego. tak przygoto-
wane odpady po inokulacji kiero-
wane są do procesu fermentacji. 
W tym przypadku, pofermentat 
w postaci frakcji ciekłej oraz sta-
łej, ze względu na znaczną ilość 
niemożliwych do usunięcia zanie-
czyszczeń, posiada status odpadu 
i nie może być wykorzystany do 
celów nawozowych.

zbiórkę odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. 
rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 1 lipca 2017 r. jednak 
z pewnymi odstępstwami. Gminy 
mają dowolność w określeniu sys-
temu zbierania opadów ogro-
dowych i kuchennych razem lub 
osobno. Każdy z tych strumieni 
charakteryzuje się innymi właści-
wościami oraz diametralnie róż-
nymi potencjałami biogazowymi. 
Bioodpady kuchenne są wysoko 
uwodnione oraz posiadają wysoki 
potencjał biogazowy, jednak ich 
ilość jest zdecydowanie mniej-
sza, a ich właściwości generujące 
uciążliwości zapachowe wyma-
gają specjalnego systemu zbiera-
nia. Większość gmin, biorąc pod 
uwagę koszty i uciążliwości zwią-
zane z oddzielnym zbieraniem 
odpadów kuchennych, decydują 
się na łączne zbieranie obu tych 
rodzajów odpadów. W zależno-
ści od rodzaju zabudowy i od pory 
roku, oraz warunków atmosferycz-
nych, udział poszczególnych stru-
mieni jest zmienny i trudny do 
określenia. Problemem jest także 
uzyskanie odpowiedniej czystości 
surowca. Poza brakiem staranno-
ści segregacji u źródła, głównym 

oraz osadzanie nagarów. W celu 
oczyszczenia biogazu z tych skład-
ników wykorzystuje się złoża wypeł-
nione odpowiednio spreparowanym 
węglem aktywnym, związkami 
żelaza lub rudą darniową. Stoso-
wane są także w tym celu kolumny 
ze złożem biologicznym redukują-
cym zawartość związków siarki. Do 
usunięcia wilgoci stosuje się odwad-
niacze bateryjne i liniowe oraz insta-
lację osuszania biogazu za pomocą 
osuszaczy chłodniczych. W przy-
padku niskiej zawartości metanu, 
sporadycznie wykorzystuje się tech-
nologie powodujące podniesienie 
zawartości metanu w biogazie. Kry-
tycznym parametrem jest wyma-
gana zawartość metanu w biogazie 
na poziomie min. 40–50% oraz 
zawartość siarkowodoru nie wyższa 
niż 200–250 ppm. 

ZagOspODaROwanIe bIOgaZu 
skłaDOwIskOwegO
Surowy biogaz wprost ze ssawo/
dmuchawy kierowany może być do 
pochodni. odwodniony i pozba-
wiony zanieczyszczeń biogaz 
może być skierowany do silnika 
gazowego napędzającego prąd-
nicę, gdzie wykorzystany będzie 
do wytwarzania energii elektrycz-
nej. Ciepło wytwarzane z obiegu 
chłodzenia silnika oraz z ciepła 
odebranego ze strumienia spa-
lin może zostać wykorzystane do 
celów grzewczych lub technolo-
gicznych. Lokalizacja składowisk 
nie sprzyja wykorzystaniu ciepła 
dla celów komunalnych. Z tego 
powodu tylko w niewielu przy-
padkach jest ono zagospoda-
rowane dla celów innych niż na 
potrzeby centralnego ogrzewa-
nia, lub wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej dla instalacji przetwa-
rzania odpadów zlokalizowanych 
w pobliżu składowiska. 

bIOgaZ wytwaRZany 
Z ODpaDów kOMunaLnycH

• uwarunkowania formalno– 
-prawne wytwarzania biogazu 
z odpadów komunalnych
rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 26 grudnia 2016 r. wpro-
wadza obowiązkową, selektywną 
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zostać zagospodarowany na kilka 
sposobów. obecnie najpopular-
niejszą techniką jest użycie go 
jako paliwa w gazowym agrega-
cie kogeneracyjnym wytwarzają-
cym ciepło i energię elektryczną. 
Można wykorzystać go także bez-
pośrednio jako paliwo w kotle 
wodnym lub parowym. Lokaliza-
cja większości instalacji przetwa-
rzania odpadów z dala od skupisk 
ludzkich, ogranicza znacznie moż-
liwości wykorzystania dla celów 
komunalnych. W krajach europej-
skich coraz częściej stosowane 
jest oczyszczanie biogazu wytwa-
rzanego z odpadów do para-
metrów biometanu, a powstały 
w ten sposób gaz wtłaczany jest 
do sieci gazowej. tak przetwo-
rzony biogaz powinien spełniać 
parametry jakościowe, które nie 
są jeszcze w Polsce określone. 
Postępowanie takie ze względu 
na liczne bariery prawno–eko-
nomiczne nie jest jeszcze u nas 
realizowane. 

piotr szewczyk
ZuOk „Orli staw”  

Rada RIpOk 

Compogas, Laran/Strabag oraz 
thoeni) ciągłe. Z technologii okre-
sowych/wsadowych wyróżniamy 
technologię np. Eggersmann/
Bekon i Wtt. Większość z tych 
technologii zostało zaimplemen-
towanych w Polsce. na terenie 
Europy działa kilkadziesiąt instala-
cji fermentacji wykorzystujących te 
technologie. Proces przygotowa-
nia wsadu z odpadów zbieranych 
selektywnie, najczęściej składa się 
z procesu wydzielenia zanieczysz-
czeń, rozdrobnienia, a następnie, 
przed skierowaniem do fermen-
tera zmieszania z inokulantem. Po 
procesie fermentacji pofermen-
tat odwadniany jest na prasach śli-
makowych, a następnie odciek 
z pras zagęszczany jest na wirów-
kach dekantacyjnych. W proce-
sie odwadniania stosowane są też 
opcjonalnie sita oraz hydrocyklony. 

MOżLIwOścI 
ZagOspODaROwanIa bIOgaZu 
I eneRgII uZyskanej Z bIOgaZu 
Z ODpaDów kOMunaLnycH
Biogaz wytwarzany ze strumie-
nia odpadów komunalnych może 

seLektywnIe ZbIeRane 
bIOODpaDy kOMunaLne
Wraz z wdrożeniem selektywnego 
zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji, a w tym biood-
padów kuchennych, pojawiła się 
możliwość skierowania do pro-
cesu fermentacji tego strumienia 
odpadów. Poza znacznie mniejszą 
zawartością odpadów inertnych 
w tym strumieniu oraz dużą zawar-
tością odpadów o wyższym poten-
cjale biogazowym, proces ten daje 
możliwość wytwarzania produk-
tów o właściwościach nawozo-
wych zarówno w postaci ciekłej 
jak i stałej. Spełnia to wymaga-
nia zawarte w definicji recyklingu 
odpadów w procesie r3. Uzyskany 
po procesie fermentacji a następ-
nie stabilizacji tlenowej frakcji sta-
łej materiał może być zawracany 
do środowiska naturalnego, stano-
wiąc produkt organiczny bogaty 
w składniki nawozowe. obecnie 
trwają działania mające na celu 
zmianę konfiguracji istniejących 
instalacji zasilanych frakcją wydzie-
loną z odpadów komunalnych 
zmieszanych, na selektywnie zbie-
rane odpady ulegające biodegra-
dacji. Pierwszą w Polsce instalacją 
w technologii suchej ciągłej, dedy-
kowaną od początku tego rodzaju 
odpadom będzie instalacja fer-
mentacji budowana w ZUoK „orli 
Staw”. Jej uruchomienie planowane 
jest na 2023 rok. 

ROZwIąZanIa tecHnIcZne 
InstaLacjI wytwaRZanIa 
bIOgaZu Z ODpaDów 
kOMunaLnycH
odpady komunalne w odróżnie-
niu od odpadów rolniczych cha-
rakteryzują się zmiennym składem 
oraz znaczną zawartością poten-
cjalnych zanieczyszczeń. Wskutek 
tego, technologia ich przygoto-
wania oraz prowadzenie procesu 
fermentacji wymagają spełnie-
nia związanych z tym warunków. 
najczęściej stosowane w procesie 
przetwarzania odpadów są tech-
nologie suche, ponieważ wyma-
gają znacznie mniejszego zużycia 
wody procesowej. najpopular-
niejszymi są technologie pio-
nowe (oWS) lub poziome (np. 
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RekOMenDacje 

•  Preferencje i pierwszeństwo w przyłączaniu do sieci instalacji opartych na 
biogazie składowiskowym lub produkowanym z odpadów. 

•  Ułatwienie i preferencje w przyłączaniu do sieci gazowej biometanu 
produkowanego z biogazu składowiskowego lub produkowanego 
z odpadów.

•  Ujednolicenie systemów wsparcia dla biogazu składowiskowego oraz 
produkowanego z odpadów komunalnych na nie gorszych warunkach niż dla 
biogazu rolniczego.
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bIOgaZ w OcZysZcZaLnIacH 
ścIeków: pRZegLąD annO 
DOMInI 2020

MIMo, Iż GoSPoDArKA BIoGAZoWA W oCZySZCZALnIACH 
ŚCIEKóW (oŚ) oFErUJE SZErEG PoZytyWnyCH EFEKtóW 
o WyMIArZE ŚroDoWISKoWyM, EnErGEtyCZnyM 
orAZ EKonoMICZnyM, PoLSKA WyDAJE SIę nIE W PEŁnI 
WyKorZyStyWAć tEn PotEnCJAŁ. JAKIE Są KorZyŚCI 
Z ProDUKCJI BIoGAZU W oŚ I CZEGo PotrZEBA, ABy 
roZWInąć KrAJoWE BIoGAZoWnIE oCZySZCZALnIAnE?

bIOgaZ w OcZysZcZaLnIacH 
ścIeków a gOspODaRka 
O ObIegu ZaMknIętyM
osady ściekowe (pozostałość 
procesu biologicznego oczysz-
czania ścieków), stanowią 
odpad wymagający dalszego 
przetworzenia w celu elimina-
cji organizmów patogennych 
oraz redukcji emisji uciążliwych 
zapachów. Sprawdzonym i sto-
sowanym w praktyce proce-
sem postępowania z osadami 

ściekowymi jest mezofilna fer-
mentacja metanowa, która 
pozwala na ich biologiczną sta-
bilizację, a także oferuje dodat-
kową korzyść w postaci emisji 
biogazu, który może zostać spo-
żytkowany na cele energetyczne 
(Krupa 2015).
Biogaz powstający w procesie 
fermentacji osadów ściekowych1 
cechuje się relatywnie stabilną 
zawartością metanu, co prze-
kłada się na względnie wysoką 

wartość opałową w porównaniu 
do biogazu pochodzenia rol-
niczego lub składowiskowego 
(tab. 1). Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że skład każdego 
z typów biogazu mocno zależy 
m.in. od rodzaju i składu che-
micznego substratów (odczyn 
pH, stosunek C/n), obecno-
ści inhibitorów, czasu retencji 
oraz odpowiedniego mieszania. 
Z uwagi na obecność siarkowo-
doru, biogaz w oczyszczalniach 

pozycja j.m. składowiska Oczyszczalnie 
ścieków Rolnictwo

Metan % 44 - 64 57 - 67 53 - 72

Dwutlenek węgla % 24 - 34 32 - 41 14 - 39

tlen % < 3 < 1 < 1

Azot % 10 - 20 0,2 - 0,7 0,5 - 7,5

Siarkowodór ppm 15 - 427 23 - 8.000 10 - 30.000

Amoniak mg/m3 < 100 < 100 50 - 400

Wartość opałowa MJ/m3 15,8 - 23,0 20,5 - 23,9 18,8 - 25,8

Wartość opałowa kWh/m3 4,4 - 6,5 5,7 - 6,5 5,2 - 7,2

TAB. 1 . 
Średni skłAd BiogAzu w zAleżnoŚci od źródłA pozyskAniA 
źródło: krupA 2016B
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ścieków poddawany jest odsiar-
czaniu, zazwyczaj z udziałem 
rudy darniowej. 
W kontekście powyższego 
warto nadmienić, iż gospodarka 
biogazowa w oczyszczalniach 
ścieków może być postrze-
gana jako element wpisujący się 
w unijną koncepcję gospodarki 
o obiegu zamkniętym (GoZ), 
gdyż pozwala na zagospodaro-
wanie odpadu (osady ściekowe) 
przy jednoczesnym odzysku 
energii, redukując tym samym 
konieczność stosowania mniej 
pożądanych sposobów postę-
powania z odpadami poprzez 
składowanie.

aktuaLna sytuacja 
w sektORZe bIOgaZOwnI na 
OcZysZcZaLnIacH ścIeków
Według danych GUS za 2018 r., 
w Polsce zainstalowanych było 
ok. 72 MW mocy elektrycz-
nych wykorzystujących bio-
gaz pochodzący z oczyszczalni 
ścieków, w porównaniu do ok. 
102 MW wykorzystujących bio-
gaz z pozostałych źródeł (głów-
nie biogaz rolniczy i z przemysłu 
spożywczego) oraz ok. 52 MW 
wykorzystujących biogaz składo-
wiskowy. Łączne moce wytwór-
cze w zakresie biogazu w Polsce 
to ok. 226 MW, co stanowi ok. 
0,5% wszystkich mocy wytwór-
czych w Polsce. tendencje 
w zakresie rozwoju mocy bio-
gazowych w Polsce prezentuje 
rysunek 1.
Powyższe moce wytwórcze pozwo-
liły wygenerować ok. 337 GWh 
energii elektrycznej z biogazu 
oczyszczalnianego, w porównaniu 
do ok. 622 GWh z biogazu pocho-
dzącego ze źródeł pozostałych 
oraz ok. 170 GWh z biogazu skła-
dowiskowego (rys. 2), co łącznie 
stanowiło ok. 0,7% krajowej pro-
dukcji energii elektrycznej.
Produkcja ciepła z biogazu oczysz-
czalnianego w Polsce wyniosła ok. 
160 tJ, przy ok. 785 tJ pochodzą-
cych z biogazu ze źródeł pozo-
stałych oraz ok. 31 tJ z biogazu 
składowiskowego (rys. 3), co łącz-
nie stanowiło ok. 0,2% produkcji 
ciepła w Polsce.

rys. 1 . 
Moce elekTryczne insTAlAcji spAlAjących BiogAz  
w polsce [Mwe], 
źródło: gus

rys. 2. 
produkcjA energii elekTrycznej z insTAlAcji 
spAlAjących BiogAz w polsce [Mwh], 
źródło: gus

rys. 3. 
produkcjA ciepłA z insTAlAcji spAlAjących BiogAz 
w polsce [Tj], 
źródło: gus
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TAB. 2.  
produkcjA energii elekTrycznej wyBrAnych 
oczyszczAlniAch Ścieków w polsce 
źródło: oprAcowAnie włAsne

Dane ilustrujące skalę produk-
cji energii elektrycznej w wybra-
nych oczyszczalniach ścieków 
w Polsce prezentuje tabela 2. Jak 
wynika z tabeli, 11 oczyszczalni 
ścieków w skali kraju produkuje 
ok. 34% z łącznego wolumenu 
ok. 337 GWh energii elektrycz-
nej z biogazu oczyszczalnia-
nego w Polsce. Według danych 
GUS za 2019 r., w Polsce ist-
niało 2.454 oczyszczalni ścieków 
wykorzystujących procesy biolo-
gicznego oczyszczania oraz 817 
oczyszczalni z podwyższonym 
usuwaniem biogenów, a zatem 
mogących być producentami 
biogazu oczyszczalnianego. 

pOtencjał I kORZyścI 
płynące Z ROZwOju 
sektORa bIOgaZOwnI 
OcZysZcZaLnIanycH 
w pOLsce
Potencjał produkcji energii elek-
trycznej z biogazu w oczyszczal-
niach ścieków oszacować można 
na ok. 700-850 GWh w skali 
roku2. Biorąc pod uwagę powyż-
szy szacunek, a także zaprezen-
towane wcześniej dane GUS za 
2018 r. (337 GWh), Polska na chwilę 
obecną wykorzystuje ok. 40-48% 
dostępnych zasobów w obszarze 
energetycznego zastosowania bio-
gazu dla celów produkcji energii 
elektrycznej.
osiągnięcie skali 700-850 
GWh rocznej produkcji otwiera 

pole do budowy ok. 35-50 MW 
dodatkowych mocy wytwór-
czych energii elektrycznej 
w oczyszczalniach3, co może 
przełożyć się na inwestycje 
rzędu 700 mln - 1 mld PLn4. Jed-
nocześnie, rozwój energetyki 
biogazowej na oczyszczalniach 
ścieków może przyczynić się do 
wzrostu samowystarczalności5 
energetycznej tych obiektów, 
a docelowo przełożyć się na dłu-
gofalowe korzyści ekonomiczne 
w postaci uniknięcia kosz-
tów zakupu energii elektrycz-
nej z sieci (produkcja własna 
po koszcie niższym niż dostawa 
energii z sieci dystrybucyjnej).
Przyjmując dane jak w tabeli 3 
oszacowano tzw. koszt LCoE6 

dla technologii wytwarza-
nia energii elektrycznej z bio-
gazu w oczyszczalniach ścieków 
w Polsce.
oszacowane zakresy kosztu LCoE 
dla technologii wytwarzania energii 
elektrycznej z biogazu w oczysz-
czalniach ścieków w Polsce przed-
stawia tabela 4.
Powyższe szacunki wskazują, 
że w określonych przypadkach 
instalacje wykorzystujące biogaz 
oczyszczalniany pozwalają na 
produkcję energii elektrycznej po 
koszcie nieprzekraczającym 395 
PLn/MWh, tj. średniej ceny deta-
licznej energii elektrycznej (ener-
gia + dystrybucja) dla odbiorców 
przyłączonych na średnim napię-
ciu (Sn)7 raportowanych przez 

według daNych gus 
za 2018 rok, w Polsce 
zaiNstalowaNych 
było ok. 72 mw mocy 
elektryczNych 
wykorzystujących 
biogaz Pochodzący 
z oczyszczalNi 
ścieków. Powyższe 
moce wytwórcze 
Pozwoliły 
wygeNerować ok. 
337 gwh eNergii 
elektryczNej 
z biogazu 
oczyszczalNiaNego
 
 

Oczyszczalnia ścieków
szacunkowy średnioroczny 
poziom produkcji energii 

elektrycznej [gwh]

Czajka 29,6

Łódź 19,5

tychy* 14,3

Gdańsk-Wschód 12,7

Poznań Centralna oŚ 12,0

Hajdów Lublin 10,0

Poznań Lewobrzezna oŚ 4,2

Południe 3,6

Pruszków 3,5

Krosno 2,6

Kraków Płaszów 1,0

RaZeM 113,0

*Biogaz uzyskiwany w oŚ Urbanowice pozwala na wytwarzanie energii w oczysz-
czalni (Krupa 2016a) oraz tyskim aquaparku (Energetyka24). obydwa obiekty są 
własnością regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w tychach.

BIoGAZ W PoLSCE
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Urząd regulacji Energetyki za 
rok 2019 (rys. 5).

kIeRunkI I waRunkI ROZwOju 
sektORa bIOgaZOwegO 
w pOLsce
Sektor biogazu w oczyszczal-
niach ścieków w Polsce posiada 
duży potencjał rozwoju oraz może 
przyczynić się do korzyści środo-
wiskowych (zagospodarowanie 
osadów ściekowych), energe-
tycznych (samowystarczalność 
energetyczna oczyszczalni) oraz 
ekonomicznych (dostawy ener-
gii elektrycznej po koszcie niższym 
niż dostawy z sieci). Dodatkową 
korzyścią jest potencjalny napływ 
ok. 700 mln - 1 mld PLn inwesty-
cji związanych z budową mocy 
wytwórczych energii elektrycznej 
zasilanych biogazem oczyszczal-
nianym. Biorąc pod uwagę powyż-
sze, wzrost sektora biogazowego 
w oczyszczalniach ścieków wydaje 
się kierunkiem oczywistym.
Podstawową barierą w roz-
woju energetyki biogazowej, 
w tym zwłaszcza w mniejszych 

BIoGAZ W PoLSCE

parametr jednostka wartość

Jednostkowe nakłady 
inwestycyjne (capex) tys EUr / MWe 4.500 - 5.000

Koszty stałe tys EUr / MWe / rok 150

Koszty zmienne 
(pozapaliwowe) EUr / MWh 3

Współczynnik 
wykorzystania mocy % 65%, 75%, 85%

Stopa dyskonta % 5%, 6%, 7%

okres eksploatacji lata 25

EUrPLn - 4,5

TAB. 3.  
dAne wejŚciowe do szAcunku koszTu lcoe dlA 
Technologii wyTwArzAniA energii elekTrycznej 
z BiogAzu w oczyszczAlniAch Ścieków 
w polsce
źródło: oprAcowAnie włAsne nA podsTAwie dAnych z krAjowego plAnu 

nA rzecz energii i kliMATu, dAnych dlA oŚ Tychy urBAnowice,  

coŚ w poznAniu orAz dAnych insTyTuTu energeTyki odnAwiAlnej

rys. 4.  
Średnie ceny sprzedAży energii elekTrycznej [pln/Mwh] w przedsięBiorsTwAch 
oBroTu odBiorcoM posiAdAjącyM uMowy koMpleksowe
źródło: sprAwozdAnie z dziAłAlnoŚci prezesA urzędu regulAcji energeTyki w 2019 r.
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pRZypIsy 

1.  Fermentacja przebiega w tzw. 
Wydzielonych Komorach 
Fermentacyjnych zamkniętych 
(WKFz) w temperaturze 
zbliżonej do 37°C.

2.  Przy założeniu średniego uzysku 
ok. 0,8 MWh z 1.000 m3 ścieków 
oczyszczonych (dane rCGW dla 
oczyszczalni Ścieków tychy-
Urbanowice) oraz ok. 870.000 
– 1.070.000 dam3/rok ścieków 
oczyszczonych biologiczne 
i z podwyższonym usuwaniem 
biogenów (dane GUS) nadających 
się do wykorzystania.

3.  oraz analogicznego wolumenu 
mocy wytwórczych ciepła - 
wytwarzanie energii elektrycznej 
i ciepła w oŚ odbywa 
się zazwyczaj w procesie 
kogeneracji.

4.  Przy założeniu jednostkowych 
nakładów inwestycyjnych ok. 4,5 
mln EUr/MW.

5.  Por. np. oŚ tychy-Urbanowice 
(energia elektryczna i ciepło) 
lub GoŚ w Łodzi (ciepło).

6.  Levelised Cost of Electricity – 
uśredniony koszt wytwarzania 
energii elektrycznej na przestrzeni 
cyklu życia danej instalacji.

7.  Przyjęto, że oczyszczalnie 
ścieków zasilane są z sieci 
średniego napięcia (Sn).

BIoGAZ W PoLSCE

TAB. 4. 
zAkresy koszTu lcoe [pln/Mwh] dlA Technologii wyTwArzAniA 
energii elekTrycznej z BiogAzu w oczyszczAlniAch Ścieków 
w polsce w zAleżnoŚci od nAkłAdów inwesTycyjnych, sTopy 
dyskonTA, współczynnikA wykorzysTAniA Mocy
źródło: oprAcowAnie włAsne

oczyszczalniach, może oka-
zać się poziom nakładów finan-
sowych niezbędnych z budową 
oraz utrzymaniem infrastruk-
tury (zbiorniki fermentacyjne, 
agregaty wytwórcze). W celu 
stymulacji inwestycji w energe-
tykę biogazową na oczyszczal-
niach ścieków w Polsce istotnym 
wydaje się z jednej strony odpo-
wiednie wsparcie regulacyjne, 
edukacja inwestorów oraz lokal-
nych społeczności na temat 
technologii, jej korzyści oraz 
ograniczeń, a także dedykowane 
wsparcie finansowe. 

krystian krupa 
Instytut jagielloński 

ekspert obszaru energetyka,  
infrastruktura i środowisko

RekOMenDacje 

•  Pogłębiona analiza i identyfikacja obszarów wymagających wsparcia. 

•  Wsparcie regulacyjne (regulacje z zakresu inwestycji oraz możliwości 
sprzedaży energii do sieci) dla rozwoju segmentu energetyki biogazowej 
w oczyszczalniach ścieków.

•  Dedykowane wsparcie finansowe dla inwestorów (np. dedykowane aukcje OZE lub 
programy narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

•  Edukacja polityków, decydentów, inwestorów, społeczności lokalnych.

uwaga: kolorem niebieskim zaznaczono wartości poniżej 395 PlN/mwh

capex=4.500 tys. eur/mwe

współczynnik 
wykorzystania 
mocy

stopa dyskontowa

5% 6% 7%

65% 389 415 442

75% 339 362 385

85% 302 321 342

capex=5.000 tys. eur/mwe

współczynnik 
wykorzystania 
mocy

stopa dyskontowa

5% 6% 7%

65% 417 446 476

75% 364 389 415

85% 323 345 368
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InstaLacje bIOgaZOwe 
w pOLsce w OstatnIcH LatacH
ostatnie kilka lat na polskim 
rynku biogazu należy uznać za 
czas dużych zmian w prawo-
dawstwie i wahań nastrojów 
potencjalnych inwestorów bioga-
zowych. Za szczególnie trudny 
okres należy uznać lata 2013-2018. 

obserwowano wtedy intensywny 
spadek cen praw majątkowych, 
z których korzystali wytwórcy 
energii odnawialnej, w tym również 
branża biogazowa (drastyczny 
skok „zielonych certyfikatów” 
z prawie 300 zł w kwietniu 2012 
do poniżej 100 zł w styczniu 2013). 
Z kolei od lipca 2016 r. rynek dla 

nowych biogazowni został na 
dłuższy czas w ogóle zamknięty. 
Doprowadziło to do kryzysu na 
rynku oZE w Polsce. Główną przy-
czyną tego stanu były przedłuża-
jące się prace nad nową Ustawą 
o odnawialnych źródłach ener-
gii oraz wiążąca się z tym nie-
pewność inwestorów, dotycząca 

BIoGAZ W PoLSCE

bILans pOLskIegO Rynku 
bIOgaZu w OstatnIcH LatacH

PoLSKA nALEży Do KrAJóW o DUżyM PotEnCJALE 
EnErGEtyCZnyM, SZCZEGóLnIE W ZAKrESIE ProDUKCJI 
BIoGAZU, Który PoróWnyWAny JESt Do PotEnCJAŁU 
BIoGAZoWEGo nIEMIEC. nIEStEty, JAK WynIKA Z DAnyCH 
KoWr, W PoLSCE nA DZIEŃ 30.10.2020 r. FUnKCJonoWAŁo 
116 BIoGAZoWnI roLnICZyCH, KtóryCH ŁąCZnA 
ZAInStALoWAnA MoC ELEKtryCZnA WynIoSŁA 117,868 MW. 
JESt to BArDZo nISKA LICZBA W PoróWnAnIU Z PonAD 
7750 InStALACJAMI BIoGAZoWyMI FUnKCJonUJąCyMI W 
nIEMCZECH JUż W 2013 r. WArto JEDnAK PrZEŚLEDZIć, JAK 
W oStAtnICH LAtACH ZMIEnIAŁA SIę SytUACJA nA PoLSKIM 
rynKU BIoGAZU.

rodzaj instalacji oZE  
[MW]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Instalacje wykorzystujące 
biogaz

212,497 233,967 235,373 237,618 245,366 245,148

Instalacje wykorzystujące 
biomasę

1 122,670 1 281,065 1 362,030 1 362,870 1 492,875 1 507,985

Instalacje wykorzystujące energię 
promieniowania słonecznego

71,031 99,098 103,896 146,995 477,679 708,019

Instalacje wykorzystujące 
energię wiatru

4 582,036 5 807,416 5 848,671 5 864,443 5 917,243 6 039,900

Instalacje wykorzystujące 
hydroenergię

981,799 993,995 988,377 981,504 973,095 973,858

suma 6 970,033 8 415,541 8 538,347 8 593,430 9 106,258 9 474,910

TAB. 1 .  Moc zAinsTAlowAnA insTAlAcji oze w polsce w lATAch 2015-2020
źródło: nA podsTAwie dAnych ure nA dzień 30.06.2020 r.
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dalszego wsparcia finansowego 
dla instalacji korzystających z sys-
temu wsparcia w postaci świa-
dectw pochodzenia. Pomimo 
ogłoszenia w 2015 r. nowej ustawy 
o oZE oraz jej późniejszej noweli-
zacji w roku 2016, ceny „zielonych” 
świadectw pochodzenia dalej spa-
dały osiągając w 2017 r. najniższy 
poziom ok. 24 PLn/MWh. Sytuacja 
ta spowodowała, że wiele instala-
cji oZE w Polsce (w tym w szcze-
gólności biogazowni) znalazło się 
na granicy bankructwa. Wprowa-
dzenie nowego systemu wspar-
cia w postaci aukcji oraz taryf 
gwarantowanych, spowodowało 
nieznaczny wzrost w mocy zain-
stalowanych instalacji wykorzystu-
jących biogaz (tab. 1).
W latach 2015-2020 całkowita moc 
zainstalowana instalacji wykorzy-
stujących biogaz wzrosła tylko 
o 32,651 MW, co stanowiło wzrost 
jedynie o ok. 15%, z kolei od 2016 r. 

do teraz jedynie o 11,2 MW. należy 
podkreślić, że jest to bardzo niski 
wzrost w porównaniu choćby 
ze zwiększeniem mocy zainsta-
lowanych w instalacjach wyko-
rzystujących biomasę, energię 
promieniowania słonecznego lub 
energię wiatru, dla których odno-
towano wzrost odpowiednio o ok. 

385 MW (34,3%), 637 MW (897%) 
i 1 457,9 MW (31,8%). ten stan rze-
czy pokazuje, jakie w ostatnich 
latach było ukierunkowanie pol-
skiego rządu dla poszczególnych 
rodzajów instalacji oZE. Jest to 
o tyle istotne, że instalacje bioga-
zowe (podobnie, jak biomasowe) 
stanowią stabilne źródło energii 
w porównaniu do instalacji wyko-
rzystujących energię wiatru czy 
promieniowania słonecznego, które 
charakteryzują się dużą zmienno-
ścią produkcji zależną od pory dnia 
i pory roku. Dodatkowo budowa 
kilkuset biogazowni rozmieszczo-
nych w różnych rejonach kraju, 
pozwoliłaby na dywersyfikację źró-
deł energii i zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego Polski. 
Sytuację rynku biogazu w ostatnich 
latach, dobrze obrazują dane Kra-
jowego ośrodka Wsparcia rolnic-
twa, które zostały przedstawione 
na wykresie 1.

wyk. 1 . liczBA wyTwórców orAz insTAlAcji wpisAnych do rejesTru wyTwórców 
BiogAzu rolniczego w lATAch 2011-2020
źródło: oprAcowAnie włAsne nA podsTAwie dAnych kowr

120

100

80

60

40

20

0

1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020

 2014 (iV kwartał)     2015 (iV kwartał)     2016 (iV kwartał)

4
10

21

35

50

69

84 86 85

93

8

16

28

42

58

78

94
96 96

103

8,416

15,94

31,256

49,282

65,849

83,946

101,234 101,093 101,87

108,458

iNstalacje biogazowe 
(PodobNie jak biomasowe) 
staNowią stabilNe Źródło 
eNergii w PorówNaNiu 
do iNstalacji 
wykorzystujących 
eNergię wiatru czy 
PromieNiowaNia 
słoNeczNego, które 
charakteryzują się dużą 
zmieNNością Produkcji 
zależNą od Pory dNia 
i Pory roku 
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BIoGAZ W PoLSCE

TAB. 2. suBsTrATy wykorzysTAne do produkcji BiogAzu rolniczego w lATAch 2011-2019
źródło: oprAcowAnie włAsne nA podsTAwie dAnych kowr

TAB. 3. udziAł suBsTrATów odpAdowych i z uprAw celowych w sTrukTurze surowców 
wykorzysTAnych do produkcji BiogAzu rolniczego w lATAch 2011-2019
źródło: oprAcowAnie włAsne nA podsTAwie dAnych kowr

wyszczególnienie Ilość surowców [Mg]

Substraty wykorzystane w roku 2011 469 416,060

Substraty wykorzystane w roku 2012 917 121,560

Substraty wykorzystane w roku 2013 1 574 179,246

Substraty wykorzystane w roku 2014 2 126 377,619

Substraty wykorzystane w roku 2015 2 484 499,880

Substraty wykorzystane w roku 2016 3 231 760,189

Substraty wykorzystane w roku 2017 3 796 929,752

Substraty wykorzystane w roku 2018 4 000 157,172

Substraty wykorzystane w roku 2019 3 956 382,836

wyszczególnienie
substraty z upraw 

celowych
substraty odpadowe

Ilość [Mg] Udział [%] Ilość [Mg] Udział [%]

rok 2011 116 461,710 24,8 352 954,350 75,2

rok 2012 246 912,660 26,9 670 208,900 73,1

rok 2013 275 971,170 17,5 1 298 208,076 82,5

rok 2014 439 988,300 20,7 1 686 389,319 79,3

rok 2015 435 991,987 17,5 2 048 507,893 82,5

rok 2016 488 385,245 15,1 2 743 374,944 84,9

rok 2017 543 313,616 14,3 3 253 616,136 85,7

rok 2018 559 500,214 14,0 3 440 656,958 86,0

rok 2019 545 859,135 13,8 3 410 523,701 86,2
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od 1 lipca 2016 r. inwestycje w bio-
gaz rolniczy zostały wstrzymane 
w praktyce do 2018 r. włącznie. 
Przyczyną tego stanu było zamknię-
cie możliwości wejścia nowych 
instalacji w system certyfikatów 
(dla biogazowni rolniczych utwo-
rzono tzw. błękitne certyfikaty) oraz 
brak odpowiednich narzędzi praw-
nych dla uruchomienia rynku tzw. 
brązowych certyfikatów dla bio-
metanowni zatłaczających gaz do 
sieci. Ponadto na rynku można było 
dostrzec dezorientację inwestorów, 
co do przedstawianych zapowie-
dzi nowelizacji ustawy o oZE oraz 
kierunku, który obierze polski rząd 
w zakresie wsparcia dla nowych bio-
gazowni. Przełożyło się to również 
na brak zainteresowania ze strony 
banków i innych instytucji finan-
sowych na udzielenie kredytów 
finansujących tego rodzaju przed-
sięwzięcia, z powodu zbyt dużego 
ryzyka bankructwa. W związku 
z tym, wiele projektów biogazowych 

musiało zostać wstrzymanych lub 
całkowicie je porzucono. 

substRaty w bIOgaZOwnIacH 
w OstatnIcH LatacH
W ostatnich kilku latach obserwuje 
się w Polsce systematyczny wzrost 
ilości wykorzystywanych do pro-
dukcji biogazu rolniczego surow-
ców. Dane te są przedstawione 
w tabeli 2. 
Zauważalny wzrost wynika między 
innymi z tego, że Polski model roz-
woju biogazowni rolniczych zmie-
rza w kierunku wzorca duńskiego, 
a nie niemieckiego (bazującego na 
kiszonce z kukurydzy jako głównym 
substracie). Potwierdza to nie tylko 
stały wzrost liczby wykorzysta-
nych substratów, ale również wysoki 
udział w produkcji biogazu produk-
tów odpadowych, pochodzących 
z gospodarstw rolnych i zakładów 
przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Utrwaliła się również tendencja 
ograniczania wykorzystania drogiej 

TAB. 4. efekTywnoŚć produkcji BiogAzu z surowców sTosowAnych w BiogAzowniAch 
rolniczych w lATAch 2011-2019
źródło: oprAcowAnie włAsne nA podsTAwie dAnych kowr

wyszczególnienie
Ilość wytworzonego 
biogazu rolniczego  

[mln m3]

Ilość energii elektrycznej 
wytworzonej z biogazu 

rolniczego  
[gwh]

Ilość surowca na 
wytworzenie  
1 gwh energii 
elektrycznej  

[Mg]

2011 r. 36,646 73,433 6 392,440 

2012 r. 73,152 141,804 6 467,530 

2013 r. 112,412 227,890 6 907,628 

2014 r. 174,253 354,978 5 990,167 

2015 r. 206,236 429,400 5 785,980 

2016 r. 250,159 524,532 6 161,226 

2017 r. 291,742 608,269 6 242,188 

2018 r. 303,564 638,427 6 265,645 

2019 r. 306,396 646,308 6 121,513

BIoGAZ W PoLSCE

kiszonki z kukurydzy i zastępowa-
nia jej pozostałościami z owoców 
i warzyw oraz wywarem pogorzel-
nianym (tab. 3).
Procentowy udział surowców sub-
stratów takich, jak kiszonka z kuku-
rydzy, zboża lub owoce i warzywa, 
w produkcji biogazu rolniczego 
w roku 2019 osiągnął poziom zale-
dwie 10,6%, co jest wynikiem naj-
niższym od początku rozwoju 
tej branży w Polsce. Świadczy to 
o tym, że docelowo biogazow-
nie rolnicze powinny być trwa-
łym i istotnym elementem instalacji 
hybrydowych, łączących w jeden 
powiązany system przetwór-
nie rolnicze, gorzelnie, wytwórnie 
nawozu organicznego, powiąza-
nych surowcowo i energetycz-
nie w zazębiających się procesach 
technologicznych. Przykładem 
takiej instalacji może być bioga-
zownia powstająca przy wytwórni 
bioetanolu. to właśnie wyko-
rzystanie lokalnych surowców 
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odpadowych pozwoliło wielu bio-
gazowniom przetrwać kryzys zwią-
zanych ze spadkiem przychodów 
ze sprzedaży „zielonych certyfika-
tów” na towarowej Giełdzie Energii, 
rekompensując to zmniejszeniem 
kosztów zakupu substratów. 
Warto również wspomnieć, że 
najwyższą efektywność surow-
ców wykorzystywanych w bio-
gazowniach osiągnięto w latach 
2014-2015. W tym okresie do 
wytworzenia 1 GWh energii elek-
trycznej zużyto poniżej 6 tys. 
ton substratów. Można to wiązać 
z optymalnym doborem składu 
kosubstratów (w tym chwilo-
wego wzrostu udziału surowców 
z upraw celowych) oraz dążeniem 
do ich efektywnego wykorzystania 

z powodu ciągłego obniżania cen 
zielonych certyfikatów ograni-
czających dochody biogazowni. 
należy również podkreślić, że lata 
2014-2015 dla polskiego sektora 
biogazu rolniczego charakteryzo-
wały się największą efektywnością 
produkcji biogazu. W okresie tym, 
z jednej tony substratów wytwo-
rzono powyżej 80 m3 gazu.  

pODsuMOwanIe
na podstawie dostępnych danych 
można stwierdzić, że od kilku-
nastu lat suwerenność energe-
tyczna Polski jest ograniczona 
przez import dużych ilości ropy 
naftowej oraz gazu ziemnego, co 
wielokrotnie w swoich pracach 
przedstawiali polscy naukowcy. 

fo
t.
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RekOMenDacje 

•  Największy wpływ na rozwój rynku biogazowego i nowe inwestycje mają 
regulacje prawne – obecna stabilna sytuacja prawno-finansowa dla nowych 
inwestycji sprzyjać będzie wzrostowi liczby biogazowni. 

•  Aktualna struktura wykorzystywanych substratów oraz tendencje rynkowe, 
zbliżają polski rynek biogazu do modelu duńskiego (opartego na wykorzystaniu 
odpadów) zamiast do niemieckiego (opartego na użyciu kiszonki z kukurydzy).

BIoGAZ W PoLSCE

rozwiązaniem tej niekorzystnej 
sytuacji może być rozwój energe-
tyki odnawialnej, w szczególno-
ści energii z biogazu, opartej na 
krajowych zasobach. Po latach 
oczekiwania całego rynku bioga-
zowego w Polsce, wydaje się, że 
wprowadzone zostały regulacje 
prawne, pozwalające na realizację 
projektów biogazowych w Polsce 
na przewidywalnych warunkach 
finansowych w perspektywie kil-
kunastu lat. Spowodowało to 
zauważalny wzrost liczby inwesto-
rów zainteresowanych projektami 
biogazowymi. Jest to szansa na 
nowe inwestycje w sektorze bio-
gazowym. Dzięki tym zmianom 
potencjalni inwestorzy będą mogli 
przewidzieć i zminimalizować 
ewentualne zagrożenia i ryzyka. 
Kolejnym wyzwaniem dla branży 
będzie wprowadzenie odpowied-
nich regulacji prawnych, pozwa-
lających na równoczesny rozwój 
biometanowni. 

kamil kozłowski
uniwersytet przyrodniczy 

w poznaniu
Zakład Zagospodarowania  

Odpadów w poznaniu
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Moc zainstalowana biogazowni  
w Polsce  
(dane UrE, stan na 30.06.2020 r.)

245,148 MW

BIoGAZ W PoLSCE

to potencjał biogazu  
w Polsce (dane UP Poznań)

13-15 mld m3/rok
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tyle pozycji liczy 
wykaz surowców 
zużytych do 
produkcji biogazu 
rolniczego w latach 
2011-2019

to potencjał biometanu w Polsce
(dane UP Poznań)

50

7-8 mld m3/rok

BIoGAZ W PoLSCE

Liczba biogazowni  
rolniczych w Polsce 
(dane KoWr,  
stan na 30.10.2020 r.)

116
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UWArUnKoWAnIA PrAWnE I FInAnSoWE DLA roZWoJU BIoGAZoWnI W PoLSCE

ROLa bIOgaZu w ReaLIZacjI 
kRajOwegO ceLu OZe 
na 2030 ROk

W roZDZIALE WSKAZAno nA ZnACZEnIE BIoGAZU JAKo 
IStotnEGo CZynnIKA W rEALIZACJI KrAJoWEGo CELU oZE. 
oMóWIono GŁóWnE PoLItyKI EUroPEJSKIE I KrAJoWE 
W ZAKrESIE roZWoJU rynKU BIoGAZU. PrZEDStAWIono 
oGóLnE DAnE DotyCZąCE oBECnEGo StAnU rynKU 
BIoGAZU PoD WZGLęDEM ILoŚCIoWyM I JAKoŚCIoWyM. 
nA PoDStAWIE DoStęPnyCH BAZ DAnyCH WyKonAno 
PrEDyKCJę WZroStU ProDUKCJI EnErGII ELEKtryCZnEJ 
Z BIoGAZU orAZ ZAInStALoWAnyCH MoCy. StWIErDZono, 
żE ELIMInACJA BArIEr rynKU BIoGAZU, JEGo roZWóJ, MożE 
PoDLEGAć trEnDoWI WG SCEnArIUSZA oPtyMIStyCZnEGo 
(BEZ UWZGLęDnIEnIA StAGnACJI oStAtnICH 3-4 LAt). 
WSKAZAno tAKżE nA nIEPEŁnE WyKorZyStAnIE MoCy 
ZAInStALoWAnyCH W ProDUKCJI EnErGII ELEKtryCZnEJ.

wybRane ReguLacje pRawne
W ramach unijnej polityki kli-
matyczno-energetycznej zde-
cydowano o prawie całkowitej 
dekarbonizacji sektora energetycz-
nego do 2050 r., a do roku 2030 
wyznaczono cele opierające się 
na ograniczeniu emisji gazów cie-
plarnianych, zwiększeniu udziału 
energii ze źródeł odnawialnych 
i poprawie efektywności ener-
getycznej. najważniejsze cele na 
2030 r. w opracowaniu „ramy poli-
tyki klimatyczno-energetycznej do 
roku 2030” to:
> ograniczenie o co najmniej 40% 
emisji gazów cieplarnianych (w sto-
sunku do poziomu z 1990 r.),
> zwiększenie do co najmniej 32% 
udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w całkowitym zużyciu energii,
> zwiększenie o co najmniej 32,5% 
efektywności energetycznej.
Aby wypełnić zobowiązania nało-
żone na państwa członkowskie UE 
opracowano w Polsce m.in. „Kra-
jowy plan na rzecz energii i klimatu 
na lata 2021-2030”. najważniejsze 
cele na 2030 r. to:
> 7% redukcji emisji gazów cieplar-
nianych w sektorach nieobjętych 

systemem EtS w porównaniu do 
poziomu w roku 2005 (EU EtS - 
europejski system handlu upraw-
nieniami do emisji Co2, ang. 
European Union Emissions trading 
System),
> 21-23% udziału oZE w final-
nym zużyciu energii brutto, 
uwzględniając:
  - 14% udziału oZE w transporcie,

  - roczny wzrost udziału oZE 
w ciepłownictwie i chłodnictwie 
o średnio 1,1 % rocznie,
> wzrost efektywności energetycz-
nej o 23% w porównaniu z pro-
gnozą PrIMES 2007,
> redukcję do 56-60% udziału 
węgla w produkcji energii 
elektrycznej.

Z kolei zaktualizowane założenia 
„Polityki energetycznej Polski do 
2040 roku” (PEP2040) oparte 
są na trzech filarach: sprawie-
dliwej transformacji, rozwijaniu 
zeroemisyjnego systemu ener-
getycznego oraz dobrej jako-
ści powietrza. Polityka zakłada 
odchodzenie od węgla kamien-
nego, a w 2040 r. ponad połowę 
mocy zainstalowanych powinny 
stanowić źródła zeroemisyjne. 
Istotną rolę przypisuje się ener-
getyce morskiej, wiatrowej. Pla-
nowane jest uruchomienie 
elektrowni jądrowej. Jednakże 
równolegle do dużej energetyki, 
rozwijać się będzie energetyka 
rozproszona i obywatelska (np. 
instalacje fotowoltaiczne, a roz-
wój sektora produkcji biogazu 

biogazowNie 
i biometaNowNie mają 
mieć duże zNaczeNie 
dla traNsformacji 
gosPodarki w kieruNku 
NiskoemisyjNym i PoPrawy 
jakości Powietrza, 
PrzyczyNią się do 
dywersyfikacji Źródeł 
eNergii i PodNiesieNia 
bezPieczeństwa 
eNergetyczNego Naszego 
kraju, redukcji gazów 
ciePlarNiaNych (co2, 
ch4), a także do wzrostu 
udziału oze w fiNalNym 
zużyciu eNergii brutto 
w Polsce
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tyle gazu zużywa rocznie Polska, 
z czego krajowe wydobycie 
wynosi 4 mld m³

tyle wynosi średnia produktywność 
biogazowni z zainstalowanego 1 MW mocy 
elektrycznej 

18 mld m3 

5250 MWh

W tych latach trwał zastój 
inwestycji w sektorze 
biogazu w Polsce

obecna cena referencyjna 
dla biogazu produkowanego 
w wysokosprawnej 
kogeneracji - dla instalacji 
o mocy poniżej 500 kW

2016-2018

24 zł/MWh 

760 zł/MWh

UWArUnKoWAnIA PrAWnE I FInAnSoWE DLA roZWoJU BIoGAZoWnI W PoLSCE

taki poziom (najniższy 
w historii) wyniosła cena 
,,zielonych certyfikatów”  
w 2017 r.
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ton)2. Warto zaznaczyć, że zmie-
nił się trend, gdyż gnojowica oraz 
kiszonka z kukurydzy, najbar-
dziej popularne substraty bioga-
zowe są nadal powszechne, jednak 
nieco rzadziej stosowane. Substraty 
pochodzące z przemysłu rolno-spo-
żywczego, np.: odpady z cukrowni, 
rzeźni, gorzelni, browarów, mleczarni, 
odpady z przetwórstwa żywności, 
mają coraz większe znaczenie w sek-
torze biogazowym. obecnie obser-
wuje się na całym świecie wzrost 
wykorzystania takich odpadów na 
cele energetyczne, a jednym z wio-
dących w tym trendzie krajów jest 
Polska. Motorem poszukiwania alter-
natywy dla kukurydzy w przypadku 
naszego kraju była zapaść systemu 
wsparcia i niski stopień finansowa-
nia sektora oZE w latach 2013–2016. 
Stosowanie odpadów organicznych 
z przemysłu rolno-spożywczego 
w biogazowniach rolniczych wpływa 
na korzystny wynik finansowy insta-
lacji, gdyż takie substraty są tanie, 
ich pozyskanie jest bezkosztowe, 
a można z nich wyprodukować dużą 
ilość biogazu. 
Dla porównania w Europie w 2018 r. 
było 18202 biogazowni o łącz-
nej mocy 11082 MW. Liderami są 

aktuaLny stan bIOgaZu 
ROLnIcZegO w pOLsce 
na koniec 2019 r. w Polsce liczba 
instalacji ujętych w rejestrze wytwór-
ców biogazu rolniczego prowadzo-
nego przez KoWr1 wynosiła 103. 
Wyprodukowano 306,395 mln m3 
biogazu, a ilość energii elektrycznej 
wytworzonej z biogazu rolniczego 
wyniosła 646,284 GWh. najwię-
cej biogazu powstało z substratów 
tj.: wywar gorzelniany, pozostało-
ści z owoców i warzyw, gnojowica 
i kiszonka z kukurydzy, odpowied-
nio (817199, 768890, 733452, 42012 

i biometanu ma być znaczą-
cym elementem „Polityki ener-
getycznej Polski do 2040 roku” 
i wpłynie na realizację celów 
polityki energetyczno-klima-
tycznej Unii Europejskiej. Bioga-
zownie i biometanownie mają 
mieć duże znaczenie dla trans-
formacji gospodarki w kierunku 
niskoemisyjnym i poprawy jako-
ści powietrza, przyczynią się do 
dywersyfikacji źródeł energii 
i podniesienia bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju, 
redukcji gazów cieplarnianych 
(Co2, CH4), a także do wzrostu 
udziału oZE w finalnym zużyciu 
energii brutto w Polsce.
Warto dodać, że niedawno (13 paź-
dziernika 2020 r.) Minister Klimatu 
i Środowiska oraz wielu przedsta-
wicieli branży biogazowej, trans-
portowej, sektora przesyłu i świata 
nauki podpisali „List intencyjny 
o ustanowieniu partnerstwa na 
rzecz rozwoju sektora biogazu 
i biometanu oraz zawarcia porozu-
mienia sektorowego”. Celem tego 
jest podjęcie wspólnych działań 
służących rozwojowi rynku biogazu 
- i co ważne - także biometanu 
w Polsce.

rys.1 .  
predykcjA produkcji energii elekTrycznej z BiogAzu w polsce do 2030 r. 
oprAcowAno nA podsTAwie dAnych gus i kowr, jAko suMA źródeł pochodzących 
z rolnicTwA, oczyszczAlni Ścieków orAz skłAdowisk odpAdów

biorąc Pod uwagę wymogi 
uNijNe Przekładające się 
Na Politykę eNergetyczNą 
Polski, teNdeNcje 
euroPejskie w sektorze 
eNergetyczNym, ogromNy 
PoteNcjał Produkcji 
biogazu/biometaNu 
w Polsce oraz dobry 
klimat PolityczNy 
i legislacyjNy dla biogazu 
Należy oczekiwać, że jego 
rola będzie z roku Na rok 
coraz większa 
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jednak zauważyć, iż wiele oczysz-
czalni ścieków średnich i dużych 
jest wyposażona w instalacje do 
fermentacji osadów ściekowych, 
więc możliwości zwiększania ilości 
biogazu powstającego z osadów 
są ograniczone. Pozostaje jed-
nak wprowadzanie takich instalacji 
w mniejszych oczyszczalniach.

pReDykcja ROZwOju Rynku 
bIOgaZu w pOLsce DO 2030 
ROku
na podstawie danych z GUS8,9 
oraz KoWr10 dokonano predyk-
cji możliwości rozwoju pozyska-
nia energii z biogazu do 2030 r., 
wykorzystując do analizy krzywą 
Gompertza. Zauważono rozbieżno-
ści w danych (około 30%), w obu 
wymienionych źródłach danych, co 
wynika prawdopodobnie z przed-
stawienia danych z GUS w postaci 
szacunków. 
Predykcję wykonano pod kątem 
możliwości produkcji ener-
gii elektrycznej w GWh (rys. 1) 
oraz możliwości zainstalowanych 
mocy (rys. 2). Możemy zauwa-
żyć, iż rozwój branży biogazu był 
dynamiczny do 2016 r., potem 
obserwujemy stagnację, co jest 

to wynik wprowadzania alterna-
tywnych technologii przetwarzania 
odpadów, w tym szczególnie spa-
lania odpadów6, jak i wprowadzo-
nego w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. 
w sprawie dopuszczania odpadów 
do składowania na składowiskach 
(Dz. U. 2015 poz. 1277) zakazu skła-
dowania odpadów kalorycznych. 
Wymusiło to również stabiliza-
cję odpadów komunalnych, przez 
co posiadają niską zawartość sub-
stancji organicznych. Wpływa to na 
zmniejszenie możliwości produkcji 
biogazu w przypadku ich składo-
wania. Biorąc pod uwagę dąże-
nie UE do wprowadzania obiegów 
zamkniętych, w którą technolo-
gie składowania odpadów nie wpi-
sują się, należy się więc spodziewać 
w ciągu najbliższych lat dalszego 
zmniejszenia ilości składowisk 
a więc i ilości biogazu powstają-
cego z tego źródła. 
Stosowanie fermentacji osadów 
ściekowych na oczyszczalniach 
ścieków ma sens, ponieważ poza-
wala zaoszczędzić blisko 40% ener-
gii w porównaniu do oczyszczalni 
nie wykorzystujących tego cyklu do 
unieszkodliwiania procesu7. należy 

niemcy i Włochy oraz Wielka Bry-
tania. Biogazownie przy oczysz-
czalni ścieków stanowią 16%, 8% to 
biogazownie przy składowiskach 
odpadów, a 4% to instalacje na bio-
odpady (biogazownie komunalne) 
i na odpady z przemysłu rolno-spo-
żywczego3. Coraz bardziej popu-
larne są również biometanownie. 
W Unii Europejskiej jest ich 7294.
Warto wspomnieć, że w Polsce 
rozwija się również sektor mikro-
instalacji. Z raportu kwartalnego 
wytwórców energii w mikroin-
stalacji wynika, że w sierpniu 
2020 r. było 22 takich biogazowni. 
W mikroinstalacjach ilość energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci 
dystrybucyjnej elektroenergetycz-
nej za I półrocze 2020 r. wyniosła 
539 787,858 kWh (KoWr). Mikroin-
stalacje te zasilane są głównie gno-
jowicą bydlęcą. 

aktuaLny stan bIOgaZu 
skłaDOwIskOwegO ORaZ 
Z OcZysZcZaLnI ścIeków 
w pOLsce
Analizując dane historyczne5 
dotyczące składowisk odpadów 
wyraźny  jest trend zmniejszania się 
ilości produkowanego biogazu. Jest 

rys. 2. 
predykcjA wzrosTu zAinsTAlowAnej Mocy BiogAzowni w polsce do 2030 r. 
oprAcowAno nA podsTAwie dAnych gus i kowr, jAko suMA źródeł pochodzących 
z rolnicTwA, oczyszczAlni Ścieków orAz skłAdowisk odpAdów
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Polski, tendencje europejskie w sek-
torze energetycznym, ogromny 
potencjał produkcji biogazu/bio-
metanu w Polsce oraz dobry klimat 
polityczny i legislacyjny dla biogazu, 
należy oczekiwać, że rola biogazu 
będzie z roku na rok coraz większa. 
Czynnikami hamulcowymi dla 
branży biogazu pozostaje niepew-
ność wobec systemu wsparcia, 
trudności z finansowaniem pro-
jektów biogazowych, brak odpo-
wiednich regulacji dla biometanu. 
Jednak obecnie istnieje wola legi-
slacyjna wobec sektora biogazo-
wego i zachodzą duże zmiany. 
trwają prace nad przepisami 
wydłużającymi okres obowiązy-
wania systemów wsparcia dla bio-
gazu oraz nad rozwiązaniami dla 
biometanu. Jest to wymuszone 
zarówno przez środowisko bioga-
zowe, ale przede wszystkim przez 
regulacje i zobowiązania naszego 
kraju wobec UE. Warto dodać, że 
ze względu na unijną politykę kli-
matyczną i środowiskową, tenden-
cje cen energii elektrycznej z węgla 
są wzrostowe. A obecnie około 
70% energii elektrycznej w Polsce 
wytwarzane jest z węgla. Z kolei 
biogazownie są dobrą alternatywą, 
gdyż produkują energię elektryczną 
z biomasy. Warto dodać, że bio-
gazownie i biometanownie będą 
remedium na kwestie antyodorowe 
czy ograniczające emisję metanu 
z odchodów zwierzęcych z gospo-
darstw i odpadów organicznych 
z przemysłu rolno-spożywczego.
W Polsce jest spore zainteresowa-
nie mikro- (do 0,1 MW) i małymi 
biogazowniami (do 0,5 MW). Dla 
takich instalacji nie są wymagane 
pozwolenia środowiskowe. Branża 
rolno-spożywcza może obawiać 
się podwyżek prądu oraz wzro-
stu opłat za odbiór odpadów 
organicznych, a także wizję wyma-
gań związanych z liczeniem śladu 
węglowego. to mogą być czynniki 
decydujące o zwiększeniu dyna-
miki rozwoju rynku biogazowego 
w tej grupie. Można spodziewać 
się dalszego rozwoju biogazowni 
o mocy w okolicach 0,5 MW oraz 
bliżej 1 MW. Warto zwrócić uwagę 
na możliwy rozwój sektora mikroin-
stalacji w gospodarstwach rolnych, 

MOżLIwOścI I baRIeRy 
ROZwOju bIOgaZu w pOLsce 
DO 2030 ROku
o zaletach biogazowni czy biome-
tanowni nie trzeba przekonywać. 
Są stabilnym źródłem „zielonej” 
energii elektrycznej i/lub ciepła 
oraz biometanu, są miejscem uty-
lizacji odpadów z rolnictwa i prze-
twórstwa rolno-spożywczego, 
a produktem ubocznym jest pofer-
ment, który posiada właściwo-
ści nawozowe. tego typu instalacje 
wpisują się w gospodarkę obiegu 
zamkniętego oraz trend waste-to
-energy, wspomagają niezależność 
energetyczną kraju, wpisują się 
w trend dywersyfikacji źródeł ener-
gii, poprawy jakości powietrza oraz 
ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych i odorów (m.in. poprzez 
utylizację odchodów zwierzęcych).
Główną barierą sektora biogazu 
w Polsce były niestabilne przepisy 
prawne, co skutecznie przyhamo-
wało procesy inwestycyjne i finan-
sowanie takich przedsięwzięć przez 
banki. Po złych doświadczeniach 
obecnie inwestorzy są ostrożni. 
tym bardziej, że procedury zwią-
zane z pozwoleniem na budowę są 
uciążliwe i trwają zbyt długo. Poza 
tym, częstym zjawiskiem jest nie-
chęć lokalnych społeczności oraz 
lokalnych władz wobec planowanej 
budowie takiej instalacji. 
Jaka zatem będzie rola biogazu 
w realizacji krajowego celu oZE na 
2030 rok? na odpowiedź składa 
się wiele czynników. Jednak biorąc 
pod uwagę wymogi unijne przekła-
dające się na politykę energetyczną 

skutkiem załamania systemu finan-
sowania sektora oZE i regula-
cji prawnych w latach 2013–2016. 
obecnie wielu inwestorów podcho-
dzi ostrożnie do nowych inwestycji. 
na podstawie sytuacji z ostatnich 
kilku lat w sektorze biogazowym 
należy rozpatrywać dwa możliwe 
scenariusze: 
> pierwszy opisuje predyk-
cję rozwoju rynku biogazu bio-
rąc pod uwagę lata 2011-2019, 
a zatem biorąc pod uwagę zastój 
rynku w latach 2016-2018 (zazna-
czono na rysunku kolorem 
pomarańczowym),
> drugi opisuje predykcję rozwoju 
rynku biogazu biorąc pod uwagę 
lata 2011-2016 bez uwzględniania 
danych w latach stagnacji 2016-
2019 (zaznaczono na rysunku kolo-
rem niebieskim).
Analizując pierwszy scenariusz 
można zauważyć, iż trend stagna-
cji będzie się utrzymywał – nastąpi 
niewielki wzrost zarówno wyprodu-
kowanej energii jak i mocy w całym 
analizowanym okresie, aż do 2030 r. 
Wiele wskazuje jednak na to, że 
spowolnienie branży jest chwi-
lowe i w najbliższych latach rozwój 
rynku biogazowni i biometanowni 
będzie się rozwijać prężnie – przed-
stawia to drugi scenariusz. opty-
mistyczny wariant wskazuje jednak 
dużą rozbieżność pomiędzy moż-
liwościami produkcji energii a zain-
stalowaną mocą. Wytłumaczeniem 
może być tutaj, dosyć spore niewy-
korzystanie możliwości produkcji 
energii w już zainstalowanych insta-
lacjach - według przedstawionych 
danych statystycznych, obecna pro-
dukcja energii to około 60% ofero-
wanej przez nie mocy. Dodać należy, 
iż oba scenariusze nie uwzględniają 
planów inwestycyjnych polskich kon-
cernów energetycznych w obszarze 
biogazu. Przedstawione prognozy 
są następstwem naturalnego wzro-
stu rynku biogazu wynikającego 
z inwestycji podmiotów prywatnych. 
Deklarowane inwestycje w rynek 
biogazu koncernów energetycznych, 
spowodować mogą znaczący wzrost 
zainstalowanych mocy i produk-
cji energii elektrycznej w kolejnych 
latach. trudno jest jednak wskazać, 
jaka będzie skala wzrostu.

biorąc Pod uwagę wymogi 
uNijNe Przekładające się 
Na Politykę eNergetyczNą 
Polski, teNdeNcje 
euroPejskie w sektorze 
eNergetyczNym, ogromNy 
PoteNcjał Produkcji 
biogazu/biometaNu 
w Polsce oraz dobry 
klimat PolityczNy 
i legislacyjNy dla biogazu 
Należy oczekiwać, że rola 
biogazu będzie z roku Na 
rok coraz większa 
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W ciągu roku Polska zużywa ponad 
18 mld m3 gazu, z czego 4 mld 
pochodzą z krajowego wydoby-
cia. Potencjał biogazu w Polsce 
ocenia się na 13-15 mld m3, z czego 
połowę, czyli 7-8 mld m3, sta-
nowi biometan. Planowane insta-
lacje mogą wyprodukować 4 mld 
m3 biometanu rocznie w perspek-
tywie 10 lat, co stanowiłoby 20% 
krajowego zapotrzebowania11. A co 
ciekawe, całkowite wykorzystanie 
biogazu z istniejących odpadów 
organicznych mogłoby zaspokoić 
około 20% obecnego zużycia gazu 
ziemnego na świecie12. lecie tego 
roku PGniG przystąpiła do reali-
zacji programu, w wyniku którego 
w Polsce w ciągu najbliższych 10 
lat ma powstać 1,5-2 tys. biome-
tanowni. Planuje się przyłączenie 
do sieci gazociągowej pierw-
szej biometanowni na przełomie 
2020 i 2021 r. Kolejne 17 biometa-
nowni ma już warunki przyłącze-
nia do sieci. Z kolei w lecie tego 
roku Grupa PKn orLEn Południe 
podpisała list intencyjny z firmą H. 
Cegielski-Poznań oraz z Krajowym 
ośrodkiem Wsparcia rolnictwa, 
gdyż planują wspólnie wybudować 
20 biogazowni13.
Podsumowując, należy spodziewać 
się sprawdzenia scenariusza dru-
giego przeprowadzonej predyk-
cji, a zatem regularnego wzrostu 
rynku biogazowni i biometanowni 
w Polsce do 2030 r. Plany dekar-
bonizacji Europy, minimalizowania 
emisji gazów cieplarnianych (w tym 
metanu), gospodarkę idącą w kie-
runku obiegu zamkniętego wraz 
z trendem waste-to-energy, zwięk-
szenie zapotrzebowania na gaz 
i zieloną energię, a także potrzebę 
zwiększania jej udziału w finalnym 
zużyciu energii brutto powoduje, 
że biogazownie i biometanownie 
zajmą istotną rolę w transformacji 
energetycznej Polski, a ich rozwój, 
przy dobrym klimacie polityczno
-legislacyjnym skazany jest na suk-
cesywny rozwój.

dr inż. Małgorzata Fugol
dr inż. Hubert prask 

dr inż. sylwia stegenta-Dąbrowska
prof dr hab. inż. andrzej białowiec

uniwersytet przyrodniczy  
we wrocławiu

się duże spółki, jak: PGniG i PKn 
orLEn. Polska, jak i inne kraje, 
zużywa coraz więcej gazu. Import 
wzrasta. Budowa biogazowni i bio-
metanowni - idąc przykładem nie-
mieckim - to dobre rozwiązanie. 

szczególnie z obecnym korzyst-
nym systemem wsparcia w postaci 
taryfy gwarantowanej FIt.
Dotychczas biogazownie budo-
wali głównie niewielcy inwestorzy. 
obecnie rynkiem zainteresowali 

RekOMenDacje 

 •  Obecnie szczególną uwagę zwraca niewykorzystany potencjał odpadów do 
wytwarzania biogazu. rozwój rynku biogazu może zostać przyspieszony 
poprzez zwiększenie dostępności odpadów, w tym odpadów z sektora 
komunalnego i rolno-spożywczego. 

•  Rynek biogazu to nie tylko energetyka, to także recykling odpadów i budowa 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Wymaga to podjęcia szybkich działań, w tym 
działań legislacyjnych ułatwiających wdrażanie nowych technologii produkcji 
biogazu z odpadów i jego wykorzystania w gospodarce. 

•  Wypracowanie własnych rozwiązań krajowych, może stanowić istotny impuls 
w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Z tego względu konieczne 
są działania w zakresie uruchomienia środków na rozwój innowacyjnych 
technologii przetwarzania odpadów trudnych, uzdatniania biogazu oraz 
produkcji nawozów na bazie pofermentu. 

•  Rekomenduje się uruchomienie krajowego programu rozwoju technologii 
biogazowych. 
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UWArUnKoWAnIA PrAWnE I FInAnSoWE DLA roZWoJU BIoGAZoWnI W PoLSCE

systeMy wspaRcIa 
DLa pRODukcjI eneRgII 
eLektRycZnej I cIepła 
Z bIOgaZu

Po PonAD DWóCH LAtACH oD WEJŚCIA W żyCIE UStAWy 
Z DnIA 7 CZErWCA 2018 roKU o ZMIAnIE UStAWy 
o oDnAWIALnyCH ŹróDŁACH EnErGII orAZ nIEKtóryCH 
InnyCH UStAW („noWELIZACJA Z 2018 r.”), KtórA 
PrZyStoSoWyWAŁA PoLSKIE PrZEPISy Do WyMoGóW 
oKrEŚLonyCH PrZEZ KoMISJę EUroPEJSKą M.In. 
W WytyCZnyCH Dot. PoMoCy PAŃStWA nA oCHronę 
ŚroDoWISKA I CELE ZWIąZAnE Z EnErGIą W LAtACH 
2014-2020, ZAoBSErWoWAć MożnA DALSZy ProCES 
WProWADZAnIA roZWIąZAŃ UStAWoWyCH, KtórE 
MAJą nA CELU UŁAtWIEnIE DoStęPU Do InWEStyCJI 
W oDnAWIALnE ŹróDŁA EnErGII, W tyM Do WytWArZAnIA 
EnErGII ELEKtryCZnEJ Z BIoGAZU.

Wprowadzenie w 2018 r. instru-
mentów wsparcia w postaci taryf 
gwarantowanych (feed-in-tariff) 
oraz systemu dopłat do ceny ryn-
kowej (feed-in-premium), a także 
modyfikacja systemu aukcyjnego, 
który docelowo miał zastąpić sys-
tem „zielonych certyfikatów” miało 
doprowadzić do szybkiego wzro-
stu inwestycji w biogazownie rol-
nicze. nowe systemy wsparcia 
z pewnością zapoczątkowały roz-
wój tego sektora, a dalsze działania 
ustawowe mają na celu rozszerza-
nie dostępności wejścia wytwór-
ców do produkcji energii z biomasy 
i uproszczenie procedur w tym 
zakresie.

nOweLIZacja Z 2018 R. 
– kLucZOwe ROZwIąZanIa DLa 
Rynku eneRgII pOZyskIwanej 
Z bIOMasy 
nowelizacja z 2018 r. według wielu 
ekspertów działających w branży 
energetycznej miała być przeło-
mowa, bowiem do obowiązują-
cej ustawy wprowadzała przede 
wszystkim nowe rozwiązania, 

stanowiące ułatwienie dla pod-
miotów, których celem było rozpo-
częcie działalności na rynku tzw. 
„zielonej energii”, w tym na rynku 
pozyskiwania energii z biomasy. 
najważniejszym systemem wspar-
cia były taryfy gwarantowane 
oraz system dopłat do ceny ryn-
kowej - w skrócie FIt i FIP. taryfy 
FIt i FIP miały obowiązywać przez 
15 lat, nie dłużej, niż do końca 
2035 r. W ramach systemu FIt 
(dla instalacji o łącznej mocy zain-
stalowanej mniejszej niż 500 kW) 

wytwórca energii zawiera ze sprze-
dawcą zobowiązanym umowę 
sprzedaży elektrycznej po stałej 
cenie stanowiącej 90% ceny refe-
rencyjnej. Cena referencyjna obo-
wiązująca w 2018 r., czyli w dniu 
wprowadzenia nowych rozwiązań, 
została określona wprost w usta-
wie. W kolejnych latach ceny refe-
rencyjne określają rozporządzenia 
właściwego ministra. Aktualne ceny 
wynikają z rozporządzenia Mini-
stra Klimatu z 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie ceny referencyjnej ener-
gii elektrycznej z odnawialnych źró-
deł energii w 2020 r. Z kolei system 
FIP (dla instalacji o łącznej mocy 
zainstalowanej 200 kW lub więk-
szej, ale mniejszej niż 1 MW) wpro-
wadził dopłaty do ceny rynkowej, 
tj. pokrycie 90% wartości tzw. 
ujemnego salda, które stanowi róż-
nicę między ogłoszoną dla danej 
instalacji ceną referencyjną i ryn-
kową średnią wartością sprzedaży 
energii elektrycznej.
Zaletą nowych systemów wspar-
cia było to, że wytwórca w dekla-
racji składanej do Prezesa UrE 

systemy wsParcia fit 
i fiP cechują się wysokim 
stoPNiem elastyczNości, 
bowiem w zależNości 
od koNiuNktury 
i uwaruNkowań 
ryNkowych, to wytwórca 
decyduje czy skorzysta 
z systemów wsParcia, czy 
też wytworzoNą eNergię 
sPrzeda Na ryNku Po 
ceNach koNkureNcyjNych
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deklarował jedynie jaką ilość 
energii elektrycznej jest w sta-
nie wytworzyć, jednak brak było 
przewidzianych negatywnych 
konsekwencji, które spotkałyby 
go gdyby nie wywiązał się z tych 
deklaracji. Wytwórca mógł się nie 
wywiązać z deklaracji wytworze-
nia określonej w deklaracji ilości 
energii, jednak musiał wytwo-
rzyć energię, nieważne w jakiej 
ilości, w terminie 36 miesięcy od 
dnia dopuszczenia do systemu na 
podstawie zaświadczenia przez 
Prezesa UrE. Brak konieczności 
wytworzenia dokładnie zadeklaro-
wanej ilości energii odróżniał ten 
system wsparcia od aukcyjnego. 
Powyższe sprawia, że systemy 
wsparcia FIt i FIP cechują się 
wysokim stopniem elastyczności, 
bowiem w zależności od koniunk-
tury i uwarunkowań rynkowych, 
to wytwórca decyduje czy skorzy-
sta z systemów wsparcia, czy też 
wytworzoną energię sprzeda na 
rynku po cenach konkurencyjnych.
Zmiany zaszły również w sys-
temie aukcyjnym, który został 

przewidziany jako główny spo-
sób sprzedaży energii elektrycz-
nej z odnawialnych źródeł energii, 
w tym z biomasy. Głównym zało-
żeniem zmian było wprowadzenie 
podziału na tzw. koszyki aukcyjne 
- instalacje biogazowe i instala-
cje spalania biomasy znalazły się 
w pierwszym koszyku. Ubiegający 
się o udział w aukcji byli zobowią-
zani do przedstawienia deklaracji, 
a w przypadku nowych wytwór-
ców - dalszych dokumentów takich 
jak pozwolenia na budowę, wypisy 
i wyrysy z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
schematy instalacji. Wytwórca, 
który wygra aukcję oferując naj-
niższą cenę, skorzysta ze wspar-
cia, jeżeli instalacja oZE powstanie 
i zacznie sprzedawać energię 
w terminie 36 miesięcy. Wskazany 
termin dotyczy wytwarzania ener-
gii z biomasy. Instalacja, odmien-
nie niż w systemach FIt i FIP, musi 
wytworzyć co najmniej 85% ener-
gii elektrycznej zadeklarowanej 
podczas aukcji, pod rygorem kary 
pieniężnej.

nOweLIZacja Z 2019 R.  
– DaLsZe ułatwIenIa 
w DOstępIe DO systeMów 
wspaRcIa. ZMIany w systeMIe 
aukcyjnyM
Kolejne zmiany mające na celu 
uproszczenie wejścia wytwór-
ców na rynek energii odnawial-
nej nastąpiły w wyniku wejścia 
w życie w dniu 29 sierp-
nia 2019 r. ustawy o zmianie 
ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii oraz niektórych 
innych ustaw („nowelizacja 
z 2019 r.). Jedną z najważniej-
szych zmian jest rozszerze-
nie możliwości skorzystania 
z wsparcia w modelu FIP. Do 
dnia wejścia w życie noweliza-
cji z 2019 r. model ten był prze-
znaczony jedynie dla instalacji, 
które wykorzystywały energię 
o mocy do 1 MW. Po tym dniu 
dla technologii wykorzystują-
cych biogaz rolniczy oraz bio-
gaz pozyskany ze składowisk 
odpadów, górna granica wyko-
rzystywanej energii dla instala-
cji wynosi 2,5 MW.
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Instalacje o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej mniejszej niż 500 kw, które 

wykorzystują wyłącznie do wytwarzania energii 
elektrycznej:

cena  
ReFeRencyjna1

systeM  
wspaRcIa FIt2

systeM  
wspaRcIa FIp2

biogaz rolniczy 650,00 zł/MWh 585,00 zł/MWh x

biogaz rolniczy w wysokosprawnej kogeneracji 760,00 zł/MWh 684,00 zł/MWh x

biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 560,00 zł/MWh 504,00 zł/MWh x

biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 
w wysokosprawnej kogeneracji 620,00 zł/MWh 558,00 zł/MWh x

biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 420,00 zł/MWh 378,00 zł/MWh x

biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 
w wysokosprawnej kogeneracji 510,00 zł/MWh 459,00 zł/MWh x

biogaz inny 470,00 zł/MWh 423,00 zł/MWh x

biogaz inny w wysokosprawnej kogeneracji 530,00 zł/MWh 477,00 zł/MWh x

hydroenergię 620,00 zł/MWh 558,00 zł/MWh x

Instalacje o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie mniejszej niż 500 kw i nie 

większej niż 1 Mw, które wykorzystują wyłącznie 
do wytwarzania energii elektrycznej:

cena  
ReFeRencyjna1

systeM  
wspaRcIa FIt2

systeM  
wspaRcIa FIp2

biogaz rolniczy 590,00 zł/MWh x 531,00 zł/MWh

biogaz rolniczy w wysokosprawnej kogeneracji 700,00 zł/MWh x 630,00 zł/MWh

biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 550,00 zł/MWh x 495,00 zł/MWh

biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 
w wysokosprawnej kogeneracji 610,00 zł/MWh x 549,00 zł/MWh

biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 385,00 zł/MWh x 346,50 zł/MWh

biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 
w wysokosprawnej kogeneracji 475,00 zł/MWh x 427,50 zł/MWh

biogaz inny 435,00 zł/MWh x 391,50 zł/MWh

biogaz inny w wysokosprawnej kogeneracji 495,00 zł/MWh x 445,50 zł/MWh

hydroenergię 560,00 zł/MWh x 504,00 zł/MWh

1.  Wysokość cen referencyjnych według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyj-
nej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali 
aukcje w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 798).

2.  Stała cena zakupu w systemach FIt/FIP wynosi 90% ceny referencyjnej zgodnie z art. 70e ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)
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W drodze nowelizacji z 2019 r. 
w przypadku wytwórców korzysta-
jących z systemu FIt podniesiona 
została stała cena referencyjna 
z 90% do 95%, co w sposób 
wymierny zwiększa dochodowość 
dla podmiotów korzystających 
z tego systemu. 
nowelizacja z 2019 r. zakłada 
wydłużenie funkcjonowania aukcyj-
nego systemu wsparcia aż do 
2039 r. Projekty uruchomione do 
30 czerwca 2024 r. będą mogły 
otrzymywać wsparcie przez całe 
15 lat. Ponadto wsparcie otrzymają 
wytwórcy, którzy po raz pierw-
szy wytworzą energię w terminie 
42 miesięcy od dnia zamknięcia 
aukcji, a nie jak uprzednio w ter-
minie 36 miesięcy. Poza tym, ustał 
wymóg przedstawiania wypisów 
z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. W usta-
wie doprecyzowano dodatkowo 
kwestię kary pieniężnej dla przed-
siębiorcy, który wytworzy mniej niż 
85% energii deklarowanej w aukcji. 
Kara ma zastosowanie wyłącz-
nie, jeżeli wytwórca energii zdo-
łał sprzedać energię elektryczną 
po raz pierwszy w terminie do tego 
wyznaczonym.

DaLsZe pLany ROZwOju 
Rynku ODnawIaLnycH 
źRóDeł eneRgII. pLany ZMIan 
w ustawODawstwIe  
Po roku od wejścia w życie nowe-
lizacji z 2019 r., w drodze której 
doprecyzowano zapisy ustawowe 
wcześniejszej nowelizacji, wpro-
wadzającej opisane powyżej sys-
temy wsparcia i której zapisy 
pozwalały wytwórcom wstąpie-
nia na rynek na jeszcze korzyst-
niejszych warunkach, pojawił się 
projekt dalszych zmian do Ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, 
przygotowany przez Ministerstwo 
Klimatu w dniu 4 sierpnia 2020 r. 
Projekt ten znajduje się w fazie 
opiniowania.
Planowane zmiany mają na celu 
dalsze pogłębianie deregulacji tego 
obszaru gospodarki, zwolnienie 
przedsiębiorców z dalszych obo-
wiązków, które obciążały ich przed 
rozpoczęciem działalności oraz 
uproszczenie przepisów prawnych.

Projekt zakłada m.in. zniesienie 
obowiązku uzyskania koncesji dla 
instalacji o mocy do 1 MW (obec-
nie obowiązek ten nie ciąży na 
podmiotach, którzy wybudowali 
instalacje do 500 kW), zniesienie 
konieczności inicjowania procedur 
zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego gminy dla urządzeń 
o mocy do 500 kW (obecnie bez 
zmiany studium zagospodarowa-
nia można zbudować urządzenie 
o mocy do 100 kW). Projekt prze-
widuje również dalsze wydłuże-
nie maksymalnego okresu do 30 
czerwca 2045 r.:
> obowiązywania mechanizmu roz-
liczeń „opustu” w ramach systemu 
prosumenckiego,
> obowiązku zakupu niewykorzy-
stanej energii elektrycznej przez 
mikroinstalacje oZE działające 
poza systemem prosumenckim,
> obowiązku zakupu niewykorzy-
stanej energii elektrycznej po sta-
łej cenie albo prawa do dopłaty do 
ceny rynkowej energii elektrycznej 
w ramach systemów FIt oraz FIP,
> obowiązku zakupu energii elek-
trycznej po stałej cenie albo prawa 
do dopłaty do ceny rynkowej ener-
gii elektrycznej w ramach systemu 
aukcyjnego.
W dalszej części projekt stanowi, 
że zgodnie z projektowaną zmianą, 
maksymalny termin udzielenia 
pomocy publicznej w ramach sys-
temu aukcyjnego oraz systemów 
FIt i FIP z 30 czerwca 2021 r. prze-
dłuża się do 30 czerwca 2026 r., 
czyli o 5 lat.
rok 2020 i pandemia koronawirusa, 
również dla branży odnawialnych 

źródeł energii nie były przychylne, 
a kryzys gospodarczy może spo-
wolnić rozwój tej gałęzi gospodarki. 
Aby w jak największym stopniu 
uchronić branżę od negatywnych 
skutków kryzysu, do ustawy o oZE 
zostały wprowadzone rozwiązania 
w ramach tzw. tarczy antykryzyso-
wej. najważniejszym z nich skiero-
wanym dla wytwórców energii jest 
przedłużenie terminu na spełnie-
nie zobowiązania, czy to w syste-
mie aukcyjnym, czy też w ramach 
systemów FIt i FIP m.in. na wytwo-
rzenie energii, na skutek opóźnień 
w dostawie urządzeń, elemen-
tów do budowy instalacji, realiza-
cji odbiorów, uzyskaniu koncesji 
spowodowanych stanem zagro-
żenia epidemicznego, lub stanem 
epidemii ogłoszonym w drodze 
rozporządzenia Ministra Zdro-
wia. Postanowienie o przedłuże-
niu terminu wydaje Prezes UrE na 
wniosek wytwórcy. termin zostaje 
przedłużony na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy, który liczy się od 
dnia, w której upływałby termin na 
wykonanie zobowiązania.
Pomimo pandemii koronawirusa 
i wprowadzonych rozwiązań w dro-
dze tarczy antykryzysowej, 3 listo-
pada 2020 r. doszło do pierwszej 
w tym roku aukcji przeznaczo-
nej dla instalacji wykorzystują-
cych wyłącznie biogaz rolniczy. 
Jak wynika z Informacji Prezesa 
UrE nr 53/2020 w sprawie ogło-
szenia wyników Aukcji Zwykłej nr 
AZ/1/2020 wygrało ją 5 podmio-
tów, a zostało złożonych 7 ofert.

adw. Dominika chomiuk
adw. piotr banasik

gałczyński Osowiecki banasik sp.j. 

RekOMenDacje 

•  Planowane przedłużenie systemu aukcyjnego oraz systemu taryf FIT/FIP do 
2026 roku stanowi realną szansę dla sektora oZE.

•  Dla zwiększenia przejrzystości sektor OZE, w tym Rada OZE Konfederacji 
Lewiatan, postuluje podawanie przez Prezesa UrE danych na temat mocy 
zainstalowanych instalacji oZE, co usprawni skuteczne monitorowanie 
wychodzenia instalacji z systemu ,,zielonych certyfikatów”.

•  Dla właściwego rozwoju branży postuluje się również o zapewnienie systemu 
wsparcia dla instalacji już istniejących, które utraciły już (lub utracą je wkrótce) 
możliwość uczestnictwa w aktualnych systemach wsparcia, dostępnych jedynie 
dla nowych instalacji.
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Pojęcie klastra energii zostało 
zdefiniowane w Ustawie z 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (tj. Dz.U. z 2020 
r. poz. 261, dalej ustawa oZE). 
Klaster energii jest cywilnopraw-
nym porozumieniem dotyczą-
cym wytwarzania i równoważenia 
zapotrzebowania, dystrybucji 
lub obrotu energią z odnawial-
nych źródeł energii lub z innych 
źródeł lub paliw, w ramach sieci 
dystrybucyjnej na obszarze dzia-
łania tego klastra. reprezen-
tantem klastra jest koordynator, 
którym może zostać powołana 
w tym celu spółdzielnia, funda-
cja lub wskazany w porozumieniu 
dowolny jego członek.

Kto może zostać członkiem 
klastra?
> osoby fizyczne,
> osoby prawne,
> jednostki samorządu 
terytorialnego,
> podmioty wchodzące w skład 
systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki.

ObsZaR DZIałanIa kLastRa
Klaster energii realizuje swoją 
działalność wyłącznie w ramach 
sieci dystrybucyjnej o napię-
ciu znamionowym niższym niż 
110 kV. Zatem nie może wykorzy-
stywać do swojej działalności sieci 
wysokiego napięcia czy też sieci 
przesyłowej. 

obszar działania klastra może 
obejmować:
> obszar działania jednego 
powiatu, niezależnie od liczby gmin 
wchodzących w jego skład, 
> lub obszar 5 gmin, niezależnie 
od ich przynależności do innych 
powiatów.

UWArUnKoWAnIA PrAWnE I FInAnSoWE DLA roZWoJU BIoGAZoWnI W PoLSCE

bIOgaZ w kLastRacH 
eneRgII I spółDZIeLnIacH 
eneRgetycZnycH

UStAWA oZE PrZEWIDUJE rEGULACJE, Z KtóryCH 
SKorZyStAć MoGą LoKALnE SPoŁECZnoŚCI nA WSIACH 
orAZ W MAŁyCH MIEJSCoWoŚCIACH, WyKorZyStUJąC Do 
WytWArZAnIA EnErGII ELEKtryCZnEJ I CIEPŁA BIoGAZ, 
PoZySKAny W SZCZEGóLnoŚCI Z PoZoStAŁoŚCI UPrAW 
roLnICZyCH, oCZySZCZALnI ŚCIEKóW CZy SKŁADoWISK 
oDPADóW. ZAKŁADAJąC KLAStEr EnErGII LUB SPóŁDZIELnIę 
EnErGEtyCZną, CZŁonKoWIE tyCH GrUP MoGą ZySKAć 
SAMoWyStArCZALnoŚć EnErGEtyCZną.

obowiązujące regulacje 
PrawNe dotyczące 
klastrów eNergii są 
bardzo ograNiczoNe. 
ustawa oze w obecNym 
kształcie w Niewielkim 
stoPNiu Promuje tego 
tyPu PorozumieNia
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obszar działania klastra ener-
gii ustala się na podstawie miejsc 
przyłączenia wytwórców i odbior-
ców energii będących członkami 
tego klastra. Działalność klastra 
energii nie może obejmować połą-
czeń z sąsiednimi krajami.

Ocena ReguLacjI 
obowiązujące regulacje prawne 
dotyczące klastrów energii są bar-
dzo ograniczone. Ustawa oZE 
w obecnym kształcie w niewielkim 
stopniu promuje tego typu rozwią-
zania. Korzystając z zasady swo-
body umów, możliwe jest zawarcie 
porozumień dotyczących wytwa-
rzania, równoważenia zapotrze-
bowania, dystrybucji czy obrotu 
energią elektryczną poza ramami 
określonym w ustawie oZE dla 
klastrów energii, np. obejmując 
tym porozumieniem jego strony, 
mające punkty przyłączenia na 
obszarze dwóch powiatów czy 
nawet sześciu gmin. niewątpliwie 
zaletą ustawowego klastra energii 
jest uprawnienie koordynatora do 
reprezentowania członków klastra 
oraz obowiązek operatorów syste-
mów dystrybucyjnych do zawarcia 
z koordynatorem klastra umowy 
o świadczenie usług dystrybucji. 
Dodatkową korzyścią w założeniu 
klastra energii w rozumieniu prze-
pisów ustawy oZE, jest możliwość 
uzyskania dofinansowania w kon-
kursach organizowanych np. przez 
narodowy Fundusz ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 
Pamiętać należy, że tworząc 
odpowiednie porozumienie regu-
lujące funkcjonowanie klastra 
energii, można zapewnić efek-
tywne wykorzystanie dostępnych 
zasobów lokalnych i tym samym 
zagwarantować jego członkom 
energię elektryczną oraz ciepło 
z biogazu na korzystnych warun-
kach. Właściwie zorganizowany 
klaster energii daje wytwórcom 
pewne źródła odbioru energii lub 
ciepła po cenie dostosowanej do 
warunków lokalnych. odbiorcy 
energii lub ciepła w ramach kla-
stra, oprócz ich niższych kosztów, 
zyskują także wzrost bezpie-
czeństwa energetycznego unie-
zależniając się od zewnętrznych 

dostaw energii. Klastry energii 
wykorzystujące biogaz będący 
stabilnym źródłem „zielonej ener-
gii” zagospodarowują lokalne 
odpady, wpływając tym samym 
pozytywnie na środowisko. 
Dodatkowo tego typu przedsię-
wzięcia przyciągają także inwe-
storów, co powoduje poprawę 
lokalnej gospodarki. Warto pod-
kreślić, że biogazownie działające 
w klastrach energetycznych speł-
niają bardzo istotną rolę jako ści-
śle kontrolowalne źródło energii 
będąc swego rodzaju stabilizato-
rem dla oZE, które - jak wiatraki 
czy fotowoltaika - uzależnione są 
od warunków pogodowych, pory 
dnia czy roku. Szczególnie intere-
sującym rozwiązaniem dla samo-
rządów jest sytuacja, w której 
biogazownia działająca w klastrze 
wykorzystuje do produkcji energii 
lokalnie dostępne odpady orga-
niczne – poprawiając w ten spo-
sób stan środowiska.

spółDZIeLnIe eneRgetycZne
W przeciwieństwie do klastrów 
energii ustawa oZE w znacz-
nie szerszy sposób reguluje 
funkcjonowanie spółdzielni ener-
getycznych. Z ustawowej defi-
nicji wynika, że spółdzielnią 
energetyczną jest spółdziel-
nia lub spółdzielnia rolnicza, któ-
rej przedmiotem działalności jest 
wytwarzanie energii elektrycznej 
lub biogazu czy ciepła w instala-
cjach oZE i równoważenie zapo-
trzebowania energii elektrycznej, 
biogazu lub ciepła, wyłącznie na 
potrzeby własne spółdzielni ener-
getycznej i jej członków.
Kto może być członkiem spół-
dzielni energetycznej?
Zgodnie z Ustawą prawo spółdziel-
cze, członkami spółdzielni mogą 
być zarówno osoby fizyczne jak 
i osoby prawne. natomiast zgodnie 
z Ustawą o spółdzielniach rolników 
w skład spółdzielni rolniczej wcho-
dzą m.in. osoby fizyczne i prawne 
prowadzące gospodarstwo rolne 
lub prowadzący działalność rolni-
czą, a także osoby nie będące rol-
nikami prowadzące działalność 
w zakresie przechowywania, maga-
zynowania, sortowania, pakowania 

lub przetwarzania produktów rol-
nych lub działalność usługową 
wspomagającą rolnictwo.

ObsZaR DZIałanIa 
spółDZIeLnI
również w przypadku spółdzielni 
energetycznych ich członkowie 
muszą być przyłączeni do zde-
finiowanej obszarowo sieci dys-
trybucyjnej elektroenergetycznej, 
o napięciu znamionowym niższym 
niż 110 kV lub sieci dystrybucyj-
nej gazowej, bądź sieci ciepłow-
niczej. Podobnie jak w przypadku 
klastrów, nie jest możliwe do pro-
wadzenia działalności spółdzielni 
energetycznej wykorzystanie sieci 
przesyłowych lub sieci wysokiego 
napięcia.
obszarowo zdefiniowaną sieć 
należy rozumieć jako sieć nale-
żącą do jednego operatora. obszar 
działania spółdzielni ustala się na 
podstawie miejsc przyłączenia 
wytwórców i odbiorców będących 
członkami spółdzielni. 
Spółdzielnia energetyczna dzia-
łać może na obszarze maksymal-
nie trzech gminy wiejskich lub 
miejsko-wiejskich bezpośrednio 
sąsiadujących ze sobą. Spółdziel-
nia energetyczna może składać się 
maksymalnie z 999 członków. 

ustawOwe RaMy 
DZIałaLnOścI
> jeżeli spółdzielnia prowadzi dzia-
łalność polegającą na wytwarza-
niu energii elektrycznej, łączna 
moc zainstalowana wszystkich 
instalacji oZE wchodzących w jej 
skład, powinna umożliwiać pokry-
cie w ciągu roku nie mniej niż 70% 
potrzeb własnych spółdzielni i jej 
członków, nie przekraczając jedno-
cześnie 10 MW,
> w przypadku wytwarzania ciepła 
- łączna moc osiągalna cieplna nie 
może przekroczyć 30 MW, 
> zaś wytwarzając biogaz – roczna 
wydajność wszystkich instalacji nie 
może przekroczyć 40 mln m3. 
Aby móc prowadzić działalność, 
spółdzielnia energetyczna musi 
uzyskać wpis w wykazie spół-
dzielni energetycznych prowadzo-
nym przez Dyrektora Generalnego 
KoWr.

UWArUnKoWAnIA PrAWnE I FInAnSoWE DLA roZWoJU BIoGAZoWnI W PoLSCE
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systeM Opustów
Podobnie jak prosumenci, również 
spółdzielnie energetyczne mogą 
skorzystać z systemu opustów 
wprowadzając do sieci elektroener-
getycznej niewykorzystaną energię 
elektryczną, by następnie pomniej-
szyć rachunek za pobraną z sieci 
energię. Podmiot pełniący funkcję 
sprzedawcy zobowiązanego (naj-
większa spółka obrotu na terenie 
działania danego operatora) jest 
zobligowany do dokonania roz-
liczenia ilości energii elektrycz-
nej wprowadzonej do sieci, wobec 
ilości energii elektrycznej pobra-
nej z tej sieci w celu jej zużycia na 
potrzeby własne przez spółdziel-
nię energetyczną i jej członków 
w stosunku ilościowym 1 do 0,6. 
Z tytułu rozliczenia energii elek-
trycznej w ten sposób, spółdzielnia 
jest zwolniona z uiszczania opłaty 
z tytułu jej rozliczenia oraz opłaty 
za dystrybucję energii pobranej 
z sieci. 

ZwOLnIenIe Z FInansOwanIa 
systeMów wspaRcIa 
I pODatku akcyZOwegO
Dodatkowym plusem działalno-
ści spółdzielni energetycznej jest 

zwolnienie z opłaty oZE, opłaty 
mocowej oraz opłaty kogene-
racyjnej w stosunku do energii 
wytworzonej i zużytej w ramach 
spółdzielni, jak również rozliczo-
nej w systemie opustów. Ponadto 
spółdzielnie energetyczne nie 
muszą uzyskiwać świadectw 
pochodzenia w celu ich umo-
rzenia, jak również realizować 
obowiązków efektywności ener-
getycznej. Dodatkowo energia ta 
podlega zwolnieniu od podatku 
akcyzowego, pod warunkiem, że 
moc zainstalowana elektryczna 
wszystkich instalacji oZE nie 
przekracza 1 MW.

Ocena ReguLacjI
W przeciwieństwie do uregulowań 
dotyczących klastrów energii, prze-
pisy dotyczące spółdzielni ener-
getycznych przyznają tego typu 
porozumieniom szereg korzyści, 
m.in. uprawnienie do korzystania 
z systemu opustów, a także zwol-
nienie z opłat i obowiązków finan-
sujących systemy wsparcia dla 
energetyki. Jednakże, by umożli-
wić spółdzielniom korzystanie z sys-
temu opustów, ustawa oZE wymaga 
wydania przez Ministra Klimatu roz-
porządzenia. W połowie maja br. na 
stronach rządowego Centrum Legi-
slacji pojawił się projekt rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu w sprawie 
dokonywania rejestracji, bilansowa-
nia i udostępniania danych pomia-
rowych oraz rozliczeń spółdzielni 
energetycznych. Z informacji prze-
kazywanych przez resort wynika, 
że aktualnie zakończono ana-
lizę wszystkich uwag wniesionych 
w czasie konsultacji i przygotowano 
nowe wersje przepisów. nowy pro-
jekt nie został jeszcze opublikowany. 
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RekOMenDacje 

•  Ustawodawca powinien rozważyć szersze wsparcie dla klastrów energii 
na zasadach podobnych do rozwiązań przeznaczonych dla spółdzielni 
energetycznych. 

•  Konieczne jest także szybkie zakończenie prac nad rozporządzeniem w sprawie 
dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych 
oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. 

•  W celu przyspieszenia rozwoju klastrów oraz spółdzielni energetycznych należy 
wprowadzić także zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji dla działalności 
gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej także z innych 
rodzajów oZE, podobnie jak to ma miejsce w przypadku biogazu.

sPółdzielNia 
eNergetyczNa działać 
może Na obszarze 
maksymalNie trzech gmiN 
wiejskich lub miejsko-
wiejskich bezPośredNio 
sąsiadujących ze 
sobą. sPółdzielNia 
eNergetyczNa może 
składać się maksymalNie 
z 999 człoNków
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FORMuły FInansOwanIa 
InwestycjI

• Inwestycja typu corporate 
finance (finansowanie na bilansie 
inwestora)
W przypadku finansowania na 
bilansie inwestor realizuje swoje 
przedsięwzięcie w ramach firmy, 
która jest podstawą jego dzia-
łalności np. spółka z o.o. będąca 
firmą rolniczą. Im większy mają-
tek i historyczne wyniki firmy tym 
wyższa jest zdolność kredytowa 
przedsiębiorstwa. należy jednak 
pamiętać, aby dopasować wielkość 
inwestycji do skali firmy. 
Zaletą tego typu finansowania 
jest prostota. nie jest wymagane 
założenie spółki celowej, jedynie 
rozszerza się profil działania ist-
niejącej firmy. Dodatkowo, łatwiej-
szy jest proces uzyskania kredytu, 
a same koszty kredytu są niższe niż 
w przypadku project finance. roz-
wiązanie to ma jednak swoje wady. 
Instytucje finansowe opierają decy-
zję o przyznaniu kredytu w opar-
ciu o dotychczasowe wyniki firmy, 
doświadczenie inwestora w prowa-
dzeniu tego typu inwestycji i ryzyka 
związane z prowadzeniem bioga-
zowni. Ponadto, klauzule ustalane 
przez kredytodawcę mogą wyma-
gać zabezpieczenia kredytu na 
istniejącym majątku firmy, ogra-
niczać działalność firmy, która 
jest niezwiązana bezpośrednio 

z inwestycją biogazową czy zabra-
niać zmian w strukturze właściciel-
skiej. Aby tego uniknąć, inwestorzy 
decydują się często na realizację 
projektu w formule finansowania 
pozabilansowego.

• Inwestycja typu project finance 
(finansowanie pozabilansowe)
ten typ inwestycji zakłada utwo-
rzenie spółki celowej, która 
będzie odpowiedzialna za 

UWArUnKoWAnIA PrAWnE I FInAnSoWE DLA roZWoJU BIoGAZoWnI W PoLSCE

FInansOwanIe InwestycjI 
bIOgaZOwycH

BUDoWA BIoGAZoWnI WyMAGA ZAAnGAżoWAnIA DUżEGo 
KAPItAŁU, PrZy CZyM InWEStorZy nAJCZęŚCIEJ nIE 
DySPonUJą ŚroDKAMI, KtórE PoZWoLIŁyBy nA rEALIZACJę 
ProJEKtU BEZ WSPArCIA ZEWnętrZnEGo. DECyDUJąC 
SIę nA InWEStyCJę BIoGAZoWą nALEży roZWAżyć 
ForMUŁę FInAnSoWAnIA orAZ PoZnAć MożLIWoŚCI JEJ 
VFInAnSoWAnIA ZEWnętrZnEGo ProPonoWAnE PrZEZ: 
BAnKI, FIrMy LEASInGoWE, A tAKżE InnE InStytUCJE, 
KtórE PoSIADAJą W SWoJEJ oFErCIE DEDyKoWAnE 
ProGrAMy WSPArCIA W ForMIE DotACJI I PożyCZEK.

waruNkiem koNieczNym 
kredytowaNia 
Przez baNki 
Nowych iNwestycji 
biogazowych PowiNNo 
być PodPisaNie Przez 
iNwestora umowy 
z reNomowaNymi 
Podmiotami Na 
ProwadzeNie oPieki 
techNologiczNej 
Nad uruchamiaNymi 
w Przyszłości 
i  eksPloatowaNymi 
biogazowNiami
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proces eksploatacji biogazowni. 
W przeciwieństwie do inwesty-
cji wykorzystujących energię 
słońca, geotermalną czy wia-
tru, eksploatacja biogazowni 
wymaga znacznego zaangażowa-
nia doświadczonego operatora, 
który zapewnieni ciągłość dostaw 
odpowiednich substratów, odbiór 
wytworzonej energii, odbiór 
pofermentu, regularną kontrolę 
parametrów procesu i utrzy-
manie dobrego stanu technicz-
nego instalacji. Wiele biogazowni, 
które wpadły w duże kłopoty 
finansowe w ostatnich latach nie 
korzystało z opieki technologicz-
nej wyspecjalizowanych firm lub 
jednostek naukowych. W efek-
cie prowadziło to do wystąpie-
nia błędów technologicznych czy 
problemów technicznych i w kon-
sekwencji do znaczącego obni-
żenia przychodów biogazowni, 
co przekładało się na zmniejsze-
nie zdolności kredytowej czy też 
wręcz niemożliwość spłat kre-
dytów zaciągniętych na budowę 
instalacji. Dlatego warunkiem 
koniecznym kredytowania przez 
banki nowych inwestycji bio-
gazowych powinno być podpi-
sanie przez inwestora umowy 
z renomowanymi podmiotami 
na prowadzenie opieki techno-
logicznej nad uruchamianymi 
w przyszłości i eksploatowanymi 
biogazowniami.
W ofercie banków trudno jest zna-
leźć ustandaryzowaną ofertę dedy-
kowaną biogazowniom. Szukając 
finansowania, należy zapoznać 
się z ofertą kredytów inwestycyj-
nych, których warunki są ustalane 
indywidualnie. 
Możliwości kredytowania ofe-
rują również banki spółdzielcze, 
które często posiadają specjalną 
ofertę dla rolników, przedsię-
biorców i klientów indywidu-
alnych planujących inwestycję 
ekologiczną. 

• Oferta firm leasingowych
Możliwe jest również skorzysta-
nie z ofert firm leasingowych, które 
mogą zapewnić finansowanie linii 
technologicznych, maszyn i czę-
ści urządzeń (np. dla silnika do 

najczęściej do większych bio-
gazowni które, aby uzyskać 
kredytowanie muszą zwykle 
zaprezentować studium wykonal-
ności czy raport due diligence.

• Połączenie typów inwestycji
Możliwe jest również połącze-
nie form finansowania: na czas 
budowy stosować formę finan-
sowania bilansowego a po 
odbiorze technicznym projektu 
stworzyć spółkę celową i konty-
nuować jej działanie w ramach 
project finance refinansując ją 
kredytem długoterminowym. 
Dzięki temu zmniejszone jest 
ryzyko dla kredytodawców (co 
prowadzi do niższych kosztów 
kredytu na etapie budowy oraz 
kredytu refinansującego) i łatwiej 
jest rozpocząć inwestycję przy 
jednoczesnym zachowaniu 
korzyści wynikających ze stoso-
wania formuły project finance na 
etapie działania instalacji.

MOżLIwOścI pOZyskanIa 
FInansOwanIa

• Oferta banków
Banki komercyjne podejmują decy-
zje dotyczące udzielenia finanso-
wania na podstawie oceny ryzyka 
inwestycji stosując ogólne kryte-
ria. Mimo, że coraz częściej można 
spotkać się z odmową finanso-
wania inwestycji mającej nega-
tywny wpływ na środowisko lub 
powiązanej z technologią wytwa-
rzania energii w procesie spala-
nia węgla, inwestycje, które mają 
korzystny wpływ na środowisko 
wciąż muszą wykazać się efektyw-
nością ekonomiczną i niskim ryzy-
kiem inwestycyjnym.
W przypadku inwestycji biogazo-
wych, ze względu na niepewność 
regulacyjną i niewystarczająco 
rozwinięty system wsparcia tych 
inwestycji, ryzyko to było w prze-
szłości stosunkowo duże i w oce-
nie wielu banków pozostaje 
takim do dzisiaj (choć dzisiej-
sze stawki subsydiowanych cen 
za produkcję energii elektrycznej 
z biogazu są na dość wysokim 
poziomie). Dodatkowym elemen-
tem ryzyka jest skomplikowany 

realizację projektu. Analizując 
obecnie prowadzone inwesty-
cje biogazowe i oddawane do 
użytkowania instalacje, można 
stwierdzić, że taki model (spółka 
celowa) jest częstym wybo-
rem inwestorów. Majątek spółki 
celowej jest wtedy wydzie-
lony z działalności przedsiębior-
stwa lub kilku przedsiębiorstw 
zaangażowanych w inwesty-
cję. Instytucje finansowe opie-
rają swoją decyzję o przyznaniu 
kredytu na przepływach pienięż-
nych samego projektu, wartości 
majątku spółki celowej, docelo-
wej wartości inwestycji, ryzykach 
i wiarygodności uczestników 
inwestycji.  Zaletą tego rozwią-
zania jest przeniesienie odpo-
wiedzialności za sukces projektu 
na spółkę celową, co ma jed-
nak swoje odzwierciedlenie 
w ryzyku, które ponosi instytucja 
udzielająca kredytu. Kredyty dla 
inwestycji project finance mogą 
być przez to droższe. 
Warto rozważyć zaangażowanie 
większej ilości przedsiębiorstw do 
powołania spółki celowej, przede 
wszystkim reprezentantów cyklu 
produkcji biogazu np.: dostaw-
ców surowców, firmy transportowe, 
odbiorców energii, odbiorców 
pofermentu. Dzięki temu minima-
lizuje się ryzyko związane z łańcu-
chem dostaw i odbiorców, co jest 
też pozytywnie oceniane przez kre-
dytodawców. Dodatkowo, możliwe 
jest zmniejszenie średnioważo-
nego kosztu kapitału (czyli kosztu, 
który powstał w wyniku pozyska-
nia finansowania dla inwestycji). 
W takim wypadku należy jed-
nak w odpowiedni sposób zabez-
pieczyć interesy inwestorów 
– poprzez określenie zasad współ-
pracy, lidera, decyzyjności i zasad 
podziału ryzyka. 
Wadami project finance są 
długi proces przygotowania do 
inwestycji i koszty  związane 
z utworzeniem spółki celo-
wej, współpracą między udzia-
łowcami i uzyskaniem kredytu. 
Ponadto, ta forma finansowania 
wiąże się z koniecznością przygo-
towania odpowiedniej dokumen-
tacji, ponieważ jest stosowana 
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biogazowym, ale możliwe jest 
uzyskanie wsparcia po indywi-
dualnej ocenie danego projektu 
np. w ramach funduszy inwesty-
cyjnych PFr, pożyczek ArP, kre-
dytów udzielanych przez BGK 
i kredytów z banków komer-
cyjnych zabezpieczonych gwa-
rancją BGK (de minimis4 lub 
Biznesmax z dotacją5). Pracu-
jący w nich eksperci zaprezen-
tują możliwości wsparcia ze 
środków krajowych i zagranicz-
nych po przedstawieniu założeń 
inwestycji. 
Aktualną ofertę fundu-
szy europejskich można 
uzyskać bezpośrednio w Punk-
tach Informacyjnych Fun-
duszy Europejskich (https://
www.funduszeeuropejskie.
gov.pl).  W związku z koń-
czącą się perspektywą finan-
sową (lata 2014-2020), obecne 
możliwości pozyskania finan-
sowania z funduszy europej-
skich są ograniczone, jednak 
w związku z planowanym nakie-
rowaniem dużej części fundu-
szy na „zieloną transformację”, 
w którą biogazownie się wpisują, 
należy spodziewać się zwiększo-
nej ilości programów wsparcia 
dedykowanych tej technologii 
w kolejnych latach (2021-2027).

Inne MetODy FInansOwanIa
Wśród pozostałych metod 
finansowania warto wymienić 
możliwość emisji papierów war-
tościowych spółki: akcji (w przy-
padku realizacji inwestycji 

mogą zostać przedsiębiorcy wyko-
nujący działalność gospodarczą. 
Wnioski należy składać w terminie 
01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do 
wyczerpania alokacji środków. Aby 
uzyskać więcej informacji, należy 
skontaktować się z operatorem 
programu: energia.plus@nfosigw.
gov.pl; 
> program priorytetowy 
Agroenergia3.
W tym programie, formą wspar-
cia jest dotacja. Beneficjentem 
mogą zostać osoby fizyczne 
i osoby prawne będące właści-
cielem lub dzierżawcą nierucho-
mości rolnych. nabór na 2020 r. 
powinien zostać uruchomiony 
w III kwartale 2020 r. (na dzień 
pisania raportu nie został jeszcze 
uruchomiony). Aby uzyskać wię-
cej informacji, należy skontakto-
wać się z operatorem programu: 
agroenergia@nfosigw.gov.pl 
również Wojewódzkie Fundu-
sze ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej posiadają pożyczki 
preferencyjne dla inwestycji eko-
logicznych, z których biogazownie 
mogą skorzystać. W wielu przy-
padkach pożyczka może być czę-
ściowo umorzona. W celu poznania 
szczegółów finansowania, zaleca 
się bezpośredni kontakt z lokalnym 
WFoŚiGW, którego eksperci przed-
stawią ofertę (https://17funduszy.
pl).

• Pozostałe instytucje
Szukając finansowania można 
zwrócić się do jednostek samo-
rządowych odpowiedzialnych 
za wsparcie inwestycji w mie-
ście, gminie lub województwie. 
Dla działalności rolniczej swoją 
pomoc, po indywidualnej oce-
nie projektu, oferuje Agencja 
restrukturyzacji i Modernizacji 
rolnictwa w ramach Programu 
rozwoju obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Zalecany 
jest również kontakt z konsul-
tantami Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Agencji rozwoju 
Przemysłu i Polskiego Funduszu 
rozwoju. Instytucje te nie posia-
dają obecnie w swoim portfolio 
programów precyzyjnie dedy-
kowanych jedynie instalacjom 

kogeneracji). Firmy oferują leasing 
operacyjny lub finansowy. 
W przypadku wyboru leasingu 
operacyjnego, przedmiot umowy 
wliczony jest do składników mająt-
kowych leasingodawcy. Leasin-
gobiorca uiszcza miesięczne raty 
leasingowe, do których doliczany 
jest VAt, i które - wraz z opłatą 
wstępną stanowią koszty uzyskania 
przychodu. Po zakończeniu umowy 
możliwe jest wykupienie przed-
miotu leasingu.
Przy leasingu finansowym, przed-
miot leasingu od razu zaliczany 
jest do składników majątko-
wych leasingobiorcy, czyli to 
leasingobiorca dokonuje odpi-
sów amortyzacyjnych. Jedynie 
część odsetkowa rat leasingo-
wych stanowi koszty uzyska-
nia przychodu. Podatek VAt jest 
uiszczany w całości przy pierw-
szej racie leasingu i otrzymaniu 
przedmiotu. Po wpłacie ostatniej 
raty, przedsiębiorca staje się wła-
ścicielem przedmiotu leasingu1.
oferta leasingu może być szczegól-
nie korzystna w przypadku inwe-
stycji biogazowni budowanych 
z elementów modułowych lub sta-
lowych, skręcanych fermentorów. 
tradycyjnie biogazownie budowane 
są w technologiach żelbetono-
wych fermentorów, jednak w przy-
padku demontowalnych zbiorników 
skręcanych z metalowych ele-
mentów możliwości zabezpiecze-
nia leasingu są znacząco większe 
(instalację można zdemontować 
i większość elementów przenieść 
w inne miejsce). 

• Oferta nFOśIgw oraz wFOśIgw
narodowy Fundusz ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
posiada w swojej obecnej ofer-
cie dwa aktywne programy pro-
ponujące dotacje i pożyczki 
preferencyjne, których szczegó-
łowe warunki określają opisy pro-
gramów i regulaminy:
> program priorytetowy  
Energia Plus2.
Jest to program oferujący dotacje 
(do 50% kosztów kwalifikowanych) 
i pożyczki (do 85% kosztów kwa-
lifikowanych, kwota pożyczki od 
0,5 do 300 mln zł). Beneficjentem 

warto także sPróbować 
Nawiązać relacje 
z fuNduszami aktywów 
NiePubliczNych (Pe 
– Private equity, vc 
– veNture caPital), 
które chętNie alokują 
w swoim Portfolio 
iNwestycje ekologiczNe 
i są gotowe fiNaNsować 
rówNież Projekty 
bardziej ryzykowNe lub 
Posiadające długi okres 
zwrotu
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źródeł odnawialnych takich jak 
panele fotowoltaiczne, pompy cie-
pła czy turbiny wiatrowe. ryzyko 
inwestycyjne będzie również 
zmniejszone, jeśli inwestor będzie 
zobowiązany do podpisania 
umowy na nadzór technologiczny 
z renomowanym, wyspecjalizowa-
nym w tym obszarze podmiotem 
gospodarczym.

dr inż. Izabela Filipiak
krajowy Ośrodek Zmian klimatu 

Instytut Ochrony środowiska – 
państwowy Instytut badawczy

więc minimalizowane przez inwe-
stora np. poprzez opracowanie 
szczegółowego opisu koncep-
cji projektu i biznesplanu, które 
uwzględniają reakcje na poten-
cjalne zagrożenia na etapie 
realizacji inwestycji i funkcjono-
wania biogazowni. ryzyko inwe-
stycji będzie również mniejsze 
w przyszłości, jeżeli poszerzona 
zostanie oferta programów dota-
cyjnych, gwarancji, a także syste-
mów wsparcia do poziomu, który 
obecnie obserwujemy dla innych 

w formie project finance) i/lub 
obligacji. odbiorcą takich papie-
rów wartościowych może być 
np. gmina, w której powstaje 
inwestycja, przedstawiciele 
lokalnych społeczności czy 
firmy i instytucje współpracu-
jące z biogazownią. Dodatkową, 
pozafinansową korzyścią takiego 
finansowania jest zaangażowa-
nie większej liczby podmiotów 
w sukces projektu i pozyska-
nie lokalnego poparcia dla 
inwestycji.
Warto także spróbować nawią-
zać relacje z funduszami akty-
wów niepublicznych (PE 
– Private Equity, VC – Venture 
Capital), które chętnie alokują 
w swoim portfolio inwesty-
cje ekologiczne i są gotowe 
finansować również projekty 
bardziej ryzykowne lub posia-
dające długi okres zwrotu. 
Finansowanie najczęściej ofero-
wane jest w zamian za udziały 
w spółce celowej. Fundusze 
PE/VC analizują przekazany 
biznesplan inwestycji, przepro-
wadzają pogłębione badanie 
firmy i w przypadku pozy-
tywnej decyzji przystępują do 
negocjacji warunków, które 
obejmują m.in. cenę zakupu 
udziałów, prawa i obowiązki 
stron (w tym udział w podej-
mowaniu decyzji w spółce) 
czy reprezentację w zarządzie 
spółki. Fundusze aktywów nie-
publicznych poza wsparciem 
finansowym, oferują również 
pomoc niematerialną w postaci 
doświadczonych ekspertów, 
sieci kontaktów czy profesjo-
nalnego zarządzania. 
Mimo, że obecnie brakuje pro-
gramów dotacyjnych i preferen-
cyjnych pożyczek dedykowanych 
biogazowniom, wciąż istnieje 
wiele sposobów pozyska-
nia finansowania zarówno 
ze środków publicznych jak 
i banków oraz instytucji komer-
cyjnych. Podstawowym utrud-
nieniem zarówno dla podmiotów 
finansujących inwestycje jak 
i samych inwestorów jest wyso-
kie ryzyko projektów biogazo-
wych. ryzyko to powinno być 

pRZypIsy 

 1.  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-operacyjny-a-leasing-finansowy-
podstawowe-roznice 

2.  http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/energia-plus/

3.  http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/ 

4.  https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-
finansowania/gwarancja-de-minimis/strefa-przedsiebiorcy/

5.  https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-
bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-biznesmax-z-dotacja/ 

RekOMenDacje 

DLA InWEStoróW:

•  Pozyskiwanie finansowania dla projektu budowy biogazowni lub biometanowni 
jest ułatwione, gdy minimalizuje się ryzyko inwestycyjne. Minimalizacja ryzyka 
inwestycyjnego można osiągnąć m.in. poprzez:

3  opracowanie szczegółowego opisu koncepcji projektu i biznesplanu, 
które uwzględniają reakcje na potencjalne zagrożenia na etapie realizacji 
inwestycji i funkcjonowania biogazowni,

3  minimalizację kosztów inwestycyjnych i operacyjnych i kosztu kapitału,

3  zaangażowanie w realizację projektu interesariuszy cyklu produkcji 
i odbioru biogazu i energii z niego wytwarzanej,

3  wykazanie się doświadczeniem w realizacji podobnych inwestycji 
i obsłudze instalacji,

3  podpisanie umowy na nadzór technologiczny z renomowanym, 
wyspecjalizowanym w tym obszarze podmiotem gospodarczym.

DLA DECyDEntóW:

•  Konieczne jest wprowadzenie systemów wsparcia na wzór tych oferowanych 
innym odnawialnym źródłom energii, które doprowadzą do zmniejszenia 
ryzyka inwestycji biogazowych i biometanowych.

•  Należy rozważyć wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji 
biogazowych i biometanowych ze środków publicznych (w formie dotacji lub 
preferencyjnych kredytów i pożyczek).

UWArUnKoWAnIA PrAWnE I FInAnSoWE DLA roZWoJU BIoGAZoWnI W PoLSCE
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W Polsce w I połowie xx w. budo-
wano pionierskie instalacje bio-
gazowe, produkujące biogaz 
w oczyszczalniach ścieków, przy 
tuczarniach, w zakładach prze-
twórstwa warzyw. Pierwsze bio-
gazownie rolnicze, posadowione 

w większości przy PGr-ach, zostały 
zlikwidowane wraz z zamknię-
ciem tych gospodarstw. Były one 
mało wydajne, zasilane głów-
nie gnojowicą. renesans bioga-
zowni rolniczych w Polsce miał 
miejsce na początku xxI wieku. 

rys. 1 .  
łącznA iloŚć surowców zużyTych do produkcji BiogAzu w lATAch 2011-2019
źródło: oprAcowAnie nA podsTAwie dAnych z rejesTru kowr2
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W 2005 r. uruchomiono pierwszą 
współczesną biogazownię rolni-
czą w miejscowości Pawłówko (woj. 
pomorskie). Instalacja fermentuje 
gnojowicę z fermy trzody chlew-
nej, zaś kosubstraty zmieniały się 
na przestrzeni lat funkcjonowania, 
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ProDUKCJA BIoGAZU

substRaty  
DO pRODukcjI bIOgaZu

nA PrZEStrZEnI 15 LAt FUnKCJonoWAnIA BIoGAZoWnI 
roLnICZyCH W PoLSCE MożnA ZAUWAżyć WyrAŹnE 
ZMIAny StrUKtUry WyKorZyStAnIA SUBStrAtóW. 
PIErWSZE BIoGAZoWnIE, WZoroWAnE nA tECHnoLoGIACH 
StoSoWAnyCH W nIEMCZECH, BAZoWAŁy nA KISZonCE Z 
KUKUryDZy I CIEKŁyCH KoSUBStrAtACH PoCHoDZąCyCH 
Z roLnICtWA (GnoJoWICA) I PrZEtWórStWA (WyWAry, 
SErWAtKA). StoPnIoWo ZAStęPoWAno KISZonKę Z UPrAW 
CELoWyCH ProDUKtAMI UBoCZnyMI Z PrZEMySŁU roLno-
SPożyWCZEGo.
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ProDUKCJA BIoGAZU

podobnie jak w innych biogazow-
niach. W pierwszych współcze-
snych biogazowniach rolniczych 
w Polsce (a więc od 2005 r.), pod-
stawowym surowcem była gno-
jowica, uzupełniana kiszonką 
z kukurydzy. obecnie rodzaj wyko-
rzystywanych surowców jest stale 
rozszerzany o produkty uboczne 
i odpadowe z rolnictwa i przetwór-
stwa rolno-spożywczego.1 
W 2011 r. zaczęto prowadzić rejestr 
wytwórców biogazu rolniczego, na 
których nałożono obowiązek skła-
dania kwartalnych sprawozdań 
m.in. z ilości wykorzystanych sub-
stratów. Ich wykaz zawierał jed-
nie 15 pozycji. największy przyrost 
liczby wykorzystywanych surow-
ców nastąpił w latach 2013-2014, 
kiedy to w 2013 r. na liście użytych 
surowców pojawiło się 40 pozycji, 
zaś w 2014 r. aż 47 różnych grup 
substratów. Było to spowodowane 

poszukiwaniem możliwości zmniej-
szenia kosztów funkcjonowania 
biogazowni, poprzez rezygna-
cję z zakupu (i produkcji) surow-
ców celowych na rzecz substratów 
odpadowych. Zmiany te miały 
podłoże ekonomiczne, o czym 
będzie mowa w dalszej części 
opracowania.
Łączna ilość zużytych surowców 
na przestrzeni lat 2011-2019 charak-
teryzuje się tendencją wzrostową, 
w miarę zwiększania się liczby bio-
gazowni rolniczych (rys. 1).

W rolnictwie i przemyśle bazu-
jącym na komponentach rolni-
czych, powstaje wiele surowców, 
które mogą zostać wykorzystane 
do produkcji biogazu. odpowied-
nimi substratami dla biogazowni 
są zarówno produkty roślinne jak 
i zwierzęce, które zawierają związki 
organiczne i mogą zostać poddane 
procesowi fermentacji. Surowce 
do produkcji biogazu dzielą się 
na monosubstraty i kosubstraty. 
Monosubstrat jest substancją 
posiadającą zdolność do fermenta-
cji ze względu na obecność w nim 
bakterii metanowych, jak np. gno-
jowica, obornik, treści żołądkowe 
zwierząt, szczególnie przeżuwaczy 
oraz posiadający szeroki skład nie-
zbędnych do rozwoju mikroorga-
nizmów makro i mikroelementów. 
Kosubstrat to materiał, który doda-
wany jest do komory fermentacyj-
nej w celu zwiększenia wydajności 

w Pierwszych 
wsPółczesNych 
biogazowNiach 
rolNiczych w Polsce 
Podstawowym surowcem 
była gNojowica, 
uzuPełNiaNa kiszoNką 
z kukurydzy 

rys.2. 
sTrukTurA wykorzysTAniA nAjpopulArniejszych suBsTrATów w polsce  
(suMA zA lATA 2011-2019) [%]
źródło: oprAcowAnie nA podsTAwie dAnych z rejesTru kowr
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procesu, uzyskania odpowied-
niego uwodnienia czy zapobiega-
nia inhibicji.3 Są nimi m.in. produkty 
uboczne i odpady rolnicze, bio-
masa celowa z upraw roślin energe-
tycznych, odpady szklarniowe itp. 
Wykorzystywane surowce wpły-
wają zarówno na koszty inwe-
stycyjne, jak i eksploatacyjne. 
Decyzja o wykorzystaniu substra-
tów pochodzenia zwierzęcego, 
należących do II kategorii wg roz-
porządzenia o produktach ubocz-
nych pochodzenia zwierzęcego4, 
wiąże się z koniecznością instalacji 
urządzenia do higienizacji (z wyjąt-
kami określonymi w rozporządze-
niu). Z kolei np. fermentacja słomy 
wymaga jej wcześniejszego przy-
gotowania (z użyciem odpowied-
nich urządzeń) do postaci jak 
najbardziej dostępnej dla bakterii 
fermentacji metanowej. najpopu-
larniejszymi surowcami wykorzy-
stywanymi do produkcji biogazu 
rolniczego są: gnojowica i wywar 
pogorzelniany jako substraty ciekłe 
oraz różnie określane w sprawoz-
daniach pozostałości z prze-
twórstwa owoców i warzyw, jako 
kosubstraty zwiększające zawar-
tość suchej masy w komorach 
fermentacyjnych. W doborze sub-
stratów ciągle znaczący jest udział 
kiszonki z kukurydzy jako wydaj-
nego kosubstratu stabilizującego 
proces, jednak coraz większe zna-
czenie mają surowce odpadowe. 
Jest to efekt poszukiwania przez 
użytkowników biogazowni spo-
sobów obniżenia kosztów funk-
cjonowania instalacji, także tych, 
które były budowane z zamia-
rem przetwarzania kiszonki z roślin 
celowych, wzorem biogazowni nie-
mieckich. Przełomowym w tym 
zakresie był okres od kwietnia 2012 
do stycznia 2013 r., kiedy to miał 
miejsce gwałtowny spadek cen 
świadectw pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych (tzw. „zielo-
nych certyfikatów”), a co za tym 
idzie – drastyczny spadek opła-
calności produkcji biogazu. nastę-
pujące kolejno zmiany w systemie 
wsparcia oZE także nie wpły-
nęły pozytywnie na ekonomiczną 
sytuację biogazowni. W miarę 
spadku opłacalności produkcji 

energii z biogazu, zaczęto rezygno-
wać z roślin celowych i stopniowo 
wprowadzać produkty uboczne 
i odpadowe, spełniające wymogi 
przepisów (z wyjątkiem osadów 
z oczyszczalni ścieków komunal-
nych i odpadów komunalnych). 
odpady te są tańsze w pozyskaniu 
niż kiszonka z kukurydzy, a często 
charakteryzują się większą wydaj-
nością biogazową. Szczególną 
grupą substratów jest re-food, 
czyli żywność pochodząca ze skle-
pów, magazynów, transportu, która 
nie może być wprowadzona do 
obrotu oraz która została z niego 
wycofana z różnych przyczyn 
(przeterminowana, nie spełnia-
jąca wymogów, cofnięta z przejść 
granicznych itp.). Jest to miesza-
nina produktów żywnościowych 
o bardzo zróżnicowanym skła-
dzie, gdyż może zawierać mięso, 
wędliny, warzywa, owoce, napoje, 
słodycze, ciasta itp. Duży udział 
tego substratu może stwarzać pro-
blemy dla tych biogazowni, które 
zostały zaprojektowane w standar-
dach typowych dla tzw. technologii 
naWaro, powszechnej w niem-
czech, wykorzystującej głów-
nie kiszonki roślinne i kosubstraty 
płynne pochodzące z rolnictwa 
i przetwórstwa.
największy udział w dotychcza-
sowym łącznym wykorzystaniu 
substratów do produkcji bio-
gazu rolniczego miała gnojowica 
(27%), wywar gorzelniany (21%) 
oraz pozostałości z przetwórstwa 
owoców i warzyw (21%). Popu-
larność tych surowców wynika 

głównie z dużej dostępności, 
łatwego transportu oraz niskich 
kosztów pozyskania. Znaczącym, 
a mało wykorzystanym zasobem, 
pozostaje słoma, trawy z nieużyt-
kowanych trwałych użytków zie-
lonych, czy biomasa możliwa do 
pozyskania na gruntach marginal-
nych, nieprzydatnych do produk-
cji żywności. Surowce te są trudne 
do fermentacji bez zastosowania 
odpowiednich procesów wstęp-
nego przygotowania.
Znaczenie kiszonek z upraw celo-
wych, szczególnie kukurydzy 
i zbóż staje się coraz mniejsze (rys. 
3) ze względu na niekorzystną 
relację pomiędzy kosztami produk-
cji substratów celowych, a cenami 
energii i świadectw jej pochodze-
nia. Jednak zmniejszenie udziału 
upraw celowych w krajowej pro-
dukcji biogazu ma nieoczekiwany, 
korzystny skutek: zmniejsza się 
konflikt o grunty pomiędzy pro-
dukcją żywności i pasz, a agro-
energetyką. na problem ten coraz 
częściej zwraca się uwagę w deba-
tach o energetycznym wyko-
rzystaniu biomasy. niemieckie 
biogazownie zużywają znaczne ilo-
ści kukurydzy (60 mln ton kiszonki 
rocznie, a jej produkcja zajmuje 
10% rolniczej powierzchni kraju), 
która mogłaby stać się paszą lub 
pożywieniem dla ludzi.
Agroenergetyka jest coraz czę-
ściej oskarżana o wzrost cen żyw-
ności na świecie, a aspekt ten 
wymusza wprowadzanie biopa-
liw II i III generacji, czyli wytwa-
rzanych z odpadów, surowców 
lignocelulozowych i alg. W tej per-
spektywie bardzo duże szanse 
rozwoju mają technologie, które 
pozwalają na wydajną produkcję 
metanu z substratów lignocelulo-
zowych, jak słoma czy siano, które 
dotychczas postrzegane były jako 
trudny i mało wydajny substrat, 
mimo znacznej zawartości energii 
chemicznej zgromadzonej w bio-
masie. rozwiązania technolo-
giczne, przygotowujące biomasę 
o dużej zawartości węglowo-
danów złożonych (mikroniza-
cja, rozpulchnianie, dezintegracja, 
ekstruzja, kawitacja itp.), a także 
szczegóły technologii fermentacji 

NajPoPularNiejszymi 
surowcami 
wykorzystywaNymi 
do Produkcji 
biogazu 
rolNiczego są: 
gNojowica i wywar 
PogorzelNiaNy 
jako substraty 
ciekłe oraz 
różNie określaNe 
w sPrawozdaNiach 
Pozostałości 
z Przetwórstwa 
owoców i warzyw
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tego rodzaju biomasy, to przy-
szłość wytwarzania biogazu, 
a w następnym kroku – biome-
tanu. należy podkreślić, że polski 
rynek biogazu, choć wciąż bardzo 
mały na tle Europy – dysponuje 
bardzo nowoczesnymi, rodzimymi 
technologiami fermentacji, które 
są w stanie w wysoko wydajny 
sposób przetwarzać niezwykle 
szeroką gamę biomasy ubocznej 
z rolnictwa i bioodpadów.
Wzrost wykorzystania produk-
tów ubocznych i odpadów z rol-
nictwa i przetwórstwa w polskich 
biogazowniach, przyczyni się do 
zwiększenia produkcji biogazu, bez 
ograniczania zasobów gruntów 
niezbędnych do zachowania bez-
pieczeństwa żywnościowego kraju. 
równocześnie następować będzie 
rozwój wytwarzania biopaliwa 
II generacji, racjonalne zagospo-
darowanie produktów ubocznych 
i odpadów, harmonizacja branży 
biogazowej z ideą gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Wymaga 
to jednak wsparcia nowoczesnych 
technologii fermentacji metanowej 
i metod wstępnego przygotowania 
nowej gamy substratów.
dr hab. inż. alina kowalczyk-juśko 

uniwersytet przyrodniczy 
w Lublinie

pRZypIsy 

1.  Podkówka W., Podkówka Z., Kowalczyk-Juśko A., Pasyniuk P., Biogaz 
rolniczy odnawialne źródło energii – teoria i praktyczne zastosowanie, 
PWriL, Warszawa 2012

2.  https://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/odnawialne-zrodla-energii/
biogaz-rolniczy/dane-dotyczace-dzialalnosci-wytworcow-biogazu-
rolniczego-w-latach-2011-2019

3.  Myczko A. (red.), Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych, 
ItP.,Warszawa-Poznań 2011

4.  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 1069/2009 
z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002

TAB. 1 . 
wykAz surowców zużyTych do produkcji BiogAzu rolniczego w lATAch 2011-2019
źródło: oprAcowAnie nA podsTAwie dAnych kowr

Lp. Rodzaj surowca

Ilość surowca zużytego do produkcji biogazu [t]

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. gnojowica 265 960,790 338 575, 120 456 099,140 572 073,599 598 962,529 779 203,113 807 223,458 757 554,750 733 528,984

2.
kiszonka 

z kukurydzy
108 876,140 246 221,880 274 938,790 418 305,770 415 321,857 439 145,422 472 151,990 482 805,066 420 714,033

3.
wywar 

pogorzelniany
30 465,110 146 762,450 354 370,000 357 036,350 439 580,300 477 523,099 762 295,604 839 983,099 817 216,644

4. obornik 11 640,530 26 298,280 27 909,380 36 006,790 45 342,275 81 933,887 82 703,208 85 422,018 85 418,377

RekOMenDacje 

• W biogazowniach rolniczych obserwowane są zmiany doboru substratów: 
rezygnacja z surowców celowych na rzecz odpadów i produktów ubocznych 
z rolnictwa i przetwórstwa.

• Zmiany te są pożądane, gdyż zmniejszają konkurencję pomiędzy 
agroenergetyką a produkcją żywności i są zgodne z ideą gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

• Aby rosło wykorzystanie odpadów i produkcja paliwa II generacji, niezbędne 
jest wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii wstępnego przygotowania 
substratów.

• Stabilny system wsparcia wytwórców biogazu, ze szczególnym uwzględnieniem 
biopaliw II generacji, jakim jest biogaz/biometan z surowców odpadowych, jest 
konieczny dla rozwoju technologii i zagospodarowania znaczących zasobów, 
jakimi dysponuje polskie rolnictwo. 
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Lp. Rodzaj surowca

Ilość surowca zużytego do produkcji biogazu [t]

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.
pozostałości 

z owoców 
i warzyw

10 984,350 88 007,460 272 798,499 354 512,967 494 045,879 665 315,468 756 929,171 769 546,462 771 528,287

6.
mieszaniny 

lecytyny i mydeł
8 906,870 2 086,420 460,270 323,650 0,000 0,000 0,000 40,040 1 485,370

7.
pulpa 

ziemniaczana
7 258,490 4 866,530 3 354,250 22 254,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8. kiszonka z traw 7 217,100 754,170 1 237,620 10 509,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9. wysłodki 6 922, 450 36 923,340 101 669,350 189 811,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10. kiszonka ze zbóż 5 973,800 348,480 485,520 7 031,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11.
odpady 

z przemysłu 
mleczarskiego

1 933,000 12 854,340 12 858,620 21 138,658 47 817,242 89 144,969 75 977,311 107 972,444 125 154,830

12.
zboże, odpad 

zbożowy
1 611,770 690,780 573,080 23 350, 450 11 005,930 18 547,090 21 316,685 13 136,787 7 327,926

13. treści żołądkowe 1 278,300 1 056,620 1 233,860 5 069,550 8 133,141 23 145,838 24 477,218 18 387,455 10 962,328

14.
odpady 

tłuszczowe
285,650 305,170 3 886,390 6 388,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15.
mąka, bułka, 

panierka
101,710 450,400 0,000 5,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16. zielonka 0,000 3 681,140 15 344,700 8 052,120 17 865,820 56 710,799 96 090,469 40 715, 342 33 060,336

17. pomiot ptasi 0,000 2 349,700 10 258,430 12 840,387 14 741,540 25 643,064 21 083,680 22 524,870 19 815,720

18. osady białkowe 0,000 1 020,080 2 237,240 860,970 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

19.
płynne resztki 

pszenne
0,000 864,790 1 531,670 1 485,310 1 634,781 1 490,549 1 368,500 1 435,842 1 203,452

20.
odpady 

poubojowe
0,000 663,190 5 551,651 5 828,822 13 386,746 17 170,700 15 379,95 66 827,715 104 450,607

ProDUKCJA BIoGAZU
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Lp. Rodzaj surowca

Ilość surowca zużytego do produkcji biogazu [t]

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

21.
szlamy 

tłuszczowe 
roślinne

0,000 620,540 1 721,120 2 202,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22.
szlamy białkowo – 

tłuszczowe
0,000 408,650 1 966,940 2 844,320 2 903,310 1 282,400 0,000 3 590,090 43,780

23. gliceryna 0,000 302,710 6254,960 621,270 705,920 379.080 484,009 356,670 348,420

24. osady drożdżowe 0,000 230,080 1 749,290 1 325,650 1 235,950 1 368,680 3 898,780 865,410 0,00

25. słoma 0,000 174,560 731,010 1 856,260 3 386,210 12 869,530 11 584,860 6 849,060 3 860,562

26.
odpadowa masa 

roślinna
0,000 158,980 4 744,616 9632,656 7 323,170 32 906,420 24 223,322 54 656,930 42 113,627

27.

osady 
z przetwórstwa 

produktów 
roślinnych

0,000 50,060 4 034,280 3 559,360 100,000 0,000 1 494,080 13 046,020 16 666,950

28.
przeterminowana 

żywność
0,000 36,540 155,980 6 352,850 9 552,860 28 699,259 35 250,440 73 620,296 96 836,854

29. tłuszcze 0,000 15,500 0,000 85,540 1 808,530 5 075,017 7 116,893 11 909,360 14 564,858

30. oleje roślinne 0,000 1,080 14,840 59,970 24,000 46,939 78,299 204,330 6 131,586

31.
odpady 

z przetwórstwa 
spożywczego

0,000 0,000 1 885,640 5 765,260 21 613,505 30 393,224 32 563,751 66 345,423 119 676,155

32.
odpady 

czekoladowe
0,000 0,000 1 387,760 2 790,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33. pasza 0,000 0,00 698,720 765,720 3 185,047 6 142,732 7 178,196 12 879,019 7 515,525

34. popłuczyny 0,000 342,480 671,220 546,450 3 884,480 1 355,630 1 043,680 150,360 332,690

35.
hydrolizat 
białkowy

0,000 0,000 337,760 6466,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

36.
odpady 

z produkcji lodów
0,000 0,000 287,440 263,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Lp. Rodzaj surowca

Ilość surowca zużytego do produkcji biogazu [t]

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

37. oleje fuzlowe 0,000 0,000 239,420 410,200 287,860 263,720 234,280 140,460 163,140

38.
odpady 

z produkcji oleju 
roślinnego

0,000 0,000 190,460 639,070 748,560 1 334,733 1 475,639 615,920 10 244,838

39. kawa 0,000 0,000 109,920 52,400 0,000 0,000 3 305,450 3 060,020 9,756

40.

wytłoki 
poekstrakcyjne 

z produkcji 
farmaceutyków 

ziołowych

0,000 0,000 64,680 96,660 89,940 107,560 68,140 39,920 35,160

41.

osady 
technologiczne 

z przemysłu 
rolno- 

-spożywczego

0,000 0,000 0,000 23 122,660 61 063,710 132 805,809 158 174,085 179 800,761 187 643,427

42. jabłka 0,000 0,000 0,000 54 826,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43.
odpady białkowo- 

-tłuszczowe
0,000 0,000 180,000 3 057,320 15 748,810 4 132,601 4 400,360 0,000 4 119,540

44. ciasto odpadowe 0,000 0,000 0,000 1 145,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

45. poferment 0,000 0,000 0,000 619,000 1 224,980 8 540,000 0,000 0,000 686,410

46.
odpady 

gastronomiczne
0,000 0,000 0,000 205,180 2 478,797 2 851,251 4 184,054 4 919,539 6 195,680

47.
wysłodki 

buraczane
0,000 0,000 0,000 0,000 189 015,618 222 157,455 280 208,757 291 768,405 250 324,897

48.
kiszonka z traw 

i zbóż
0,000 0,000 0,000 0,000 10 855,440 0,00 25 141,426 25 418,990 22 334,481

49. osady tłuszczowe 0,000 0,000 0,000 0,000 21 940,060 20 213,180 11 810,940 5 171,160 4 394,778

50. owoce i warzywa 0,000 0,000 0,000 0,000 17 485,083 25 917,391 46 013,022 38 397,139 30 349,858

- Razem 469 416,060 917 121,560 1 574 179,249 2 126 377,619 2 484 499,880 3 231 760,189 3 796 929,752 4 000 157,172 3 956 382,836

ProDUKCJA BIoGAZU
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pOFeRMent – MOżLIwOścI 
wykORZystanIa 
I ZastOsOwanIe

PoFErMEnt, nAZyWAny róWnIEż PULPą LUB 
SUBStAnCJą PoFErMEntACyJną, to MASA PoZoStAŁoŚCI 
Z ProCESU FErMEntACJI MEtAnoWEJ. nAJCZęŚCIEJ 
JESt onA WyKorZyStyWAnA Do CELóW nAWoZoWyCH. 
roZPorZąDZEnIE PArLAMEntU EUroPEJSKIEGo I rADy (UE) 
2019/1009 Z 5 CZErWCA 2019 r. UStAnAWIAJąCE PrZEPISy 
DotyCZąCE UDoStęPnIAnIA nA rynKU ProDUKtóW 
nAWoZoWyCH UE, HArMonIZUJE norMy DotyCZąCE 
ProDUKtóW nAWoZoWyCH UZySKIWAnyCH Z SUroWCóW 
orGAnICZnyCH LUB WtórnyCH W UE, orAZ StWArZA 
noWE MożLIWoŚCI Do ICH ProDUKCJI I SPrZEDAży nA 
DUżą SKALę, ZGoDnIE Z ZASADAMI GoSPoDArKI o oBIEGU 
ZAMKnIętyM.

uwaRunkOwanIa pRawne 
wykORZystanIa pOFeRMentu 
w ue I pOLsce
Podstawowym aktem praw-
nym Unii Europejskiej dotyczą-
cym pofermentu jest Dyrektywa 
2008/98/WE Parlamentu Europej-
skiego i rady z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie odpadów. Usta-
nawia ona ogólne ramy prawne 
w zakresie wymogów dotyczą-
cych gospodarowania odpadami 
w UE, definiuje podstawowe poję-
cia i określa różnice pomiędzy 
odpadami, produktami ubocznymi 
i surowcami wtórnymi. Dyrektywa, 
jako jeden z celów postępowania 
z odpadami, wymienia wykorzy-
stanie na powierzchni ziemi, które 
można zaliczyć jako recycling tylko 
wtedy, kiedy przynosi to korzyści 
rolnictwu lub prowadzi do poprawy 
stanu środowiska. Poferment jest 
zaliczony tu do bioodpadów, a jego 
stosowanie jest możliwe po speł-
nieniu wymagań jakościowych. Jest 
on sklasyfikowany w Decyzji Komi-
sji z dnia 18 grudnia 2014 r. zmie-
niającej decyzję 2000/532/WE 
w sprawie wykazu odpadów zgod-
nie z dyrektywą Parlamentu Euro-
pejskiego i rady 2008/98/WE, 

pod kodem 19 06 06 – przefermen-
towane odpady z beztlenowego 
rozkładu odpadów zwierzęcych 
i roślinnych. W rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i rady 
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 paź-
dziernika 2009 r. określającym 
przepisy sanitarne dotyczące pro-
duktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, określono, 
że pozostałości fermentacyjne 
mogą być wprowadzane do obrotu 
jako „nawóz organiczny” i „polep-
szacz gleby” pod warunkiem 

spełnienia określonych wymogów, 
które są dodatkowo uszczegóło-
wione w rozporządzeniu Komi-
sji (WE) nr 142/2011 z dnia 25 
lutego 2011 r. w  sprawie wykona-
nia rozporządzenia nr 1069/2009. 
Aktualnie wchodzące w życie roz-
porządzenie Parlamentu Europej-
skiego i rady (UE) 2019/1009 z 5 
czerwca 2019 r. ustanawiające prze-
pisy dotyczące udostępniania na 
rynku produktów nawozowych UE, 
zastępując rozporządzenie (WE) 
nr 2003/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i rady w sprawie nawo-
zów, harmonizuje normy dotyczące 
produktów nawozowych uzyski-
wanych z surowców organicznych 
lub wtórnych w UE, oraz stwarza 
nowe możliwości do ich produkcji 
i sprzedaży na dużą skalę zgodnie 
z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Znajdują się tam dwie 
kategorie materiałów składowych 
wchodzących w skład certyfiko-
wanych produktów nawozowych: 
CMC 4 – produkt pofermentacyjny 
świeżych roślin i CMC 5– produkt 
pofermentacyjny inny niż pro-
dukt pofermentacyjny świeżych 
roślin. nawozy i polepszacze gleby 
wyprodukowane z pofermentów 

w Polsce PofermeNt 
zgodNie z artykułem 2 
ustawy z dNia 10 liPca 
2007 r. o Nawozach 
i NawożeNiu, może być 
klasyfikowaNy jako 
Nawóz orgaNiczNy lub 
środek PoPrawiający 
właściwości gleby 
i oceNiaNy zgodNie 
z kryteriami dla daNej 
gruPy Produktów. muszą 
oNe Przejść Procedurę 
doPuszczeNia do obrotu 
i jej waruNki wstęPNe
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będą mogły być certyfikowane jako 
produkty nawozowe CE. Jednocze-
śnie zezwala się, by niezharmonizo-
wane nawozy były udostępniane na 
rynku wewnętrznym zgodnie z pra-
wem krajowym, rozporządzenie 
w całości będzie miało zastosowa-
nie dopiero od 16 czerwca 2022 r.
W Polsce, poferment zgodnie 
z artykułem 2 Ustawy z dnia 10 
lipca 2007 r. o nawozach i nawo-
żeniu, może być klasyfikowany 
jako nawóz organiczny lub środek 
poprawiający właściwości gleby 
i oceniany zgodnie z kryteriami dla 
danej grupy produktów. Musza one 

przejść procedurę dopuszczenia do 
obrotu i jej warunki wstępne. Pro-
dukcja biogazu powinna być oparta 
o stały, powtarzalny skład surow-
cowy i reżim technologiczny bioga-
zowni, a dla biogazowni rolniczych 
katalog surowców musi być zgodny 
z definicją biogazu rolniczego, 
zawartą w Ustawie z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii. Jeśli poferment został 
wyprodukowany z użyciem pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego, 
to może zostać wprowadzony do 
obrotu na podstawie rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego 

i rady (WE) nr 1069/2009. Dekla-
rowany przez producenta wykaz 
ubocznych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego, z których 
powstaje poferment, musi być też 
zgodny z decyzją Powiatowego 
Lekarza Weterynarii. ocena przed 
rejestracją pofermentu z bioga-
zowni jako organicznego nawozu 
lub środka poprawiającego właści-
wości gleby, odbywa się na pod-
stawie rozporządzenia Ministra 
rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 18 
czerwca 2008 r. w sprawie wyko-
nania niektórych przepisów ustawy 
o nawozach i nawożeniu, gdzie 

rys. 1 .  sposoBy wykorzysTAniA MAsy poferMenTAcyjnej.
źródło: BArTkowiAk i in. 2017
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określony jest zakres badań pro-
duktu, wymagana dokumentacja, 
minimalne wymagania jakościowe, 
dopuszczalne rodzaje zanieczysz-
czeń chemicznych, biologicznych 
i ich wartości, oraz jednostki upo-
ważnione do przeprowadzania 
badań i wydawania opinii.
Poferment może być także kla-
syfikowany jako odpad, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Kli-
matu z dnia 2 stycznia 2020 r. 
w sprawie katalogu odpadów, 
gdzie dwie jego frakcje możemy 
odnaleźć pod kodami 19 06 05 – 
Ciecze z beztlenowego rozkładu 
odpadów zwierzęcych i roślin-
nych i 19 06 06 – Przefermento-
wane odpady z beztlenowego 
rozkładu odpadów zwierzę-
cych i roślinnych. odpady takie 
mogą być poddane procesowi 
unieszkodliwienia poza insta-
lacjami, na podstawie Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach. Aby wykorzystać pofer-
ment w rolnictwie należy spełnić 
wymogi zawarte w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 
20 stycznia 2015 r. w sprawie 
procesu odzysku r10, co ozna-
cza obróbkę na powierzchni 
ziemi przynoszącą korzyści dla 
rolnictwa lub poprawę jako-
ści środowiska. Poferment musi 
tu spełniać wymagania wyni-
kające z ustawy o nawozach 
i nawożeniu, warunki sanitarne 
przewidziane w przepisach wete-
rynaryjnych, a jeśli do produkcji 
biogazu oprócz nawozów natu-
ralnych i produktów roślinnych 
stosowane są inne substancje, to 
wykorzystanie pofermentu musi 
być każdorazowo poprzedzone 
analizą gleby na zawartość 
metali ciężkich. Za wykonanie 
analiz odpadów i gleby, określe-
nie ich dawki, oraz prawidłowe 
stosowanie, odpowiedzialny jest 
wytwórca odpadu. Według prze-
pisów ustawy o odpadach, po 
spełnieniu niezbędnych warun-
ków w zakresie ochrony środo-
wiska oraz życia i zdrowia ludzi, 
poferment z biogazowni rolni-
czej może uzyskać także status 
produktu ubocznego. Decyzję 
ważną przez 10 lat, podejmuje 

marszałek województwa po kon-
sultacji z Wojewódzką Inspekcją 
ochrony Środowiska, a wykorzy-
stanie pofermentu jako produktu 
ubocznego może być przepro-
wadzone na podstawie umowy 
z odbiorcą.
Krajem o największej licz-
bie biogazowni w UE, a tym 
samym produkującym najwięk-
szą masę pofermentu, są niemcy. 

W niemczech o możliwości wyko-
rzystanie pofermentu decyduje 
w pierwszej kolejności Ustawa 
z dnia 24 lutego 2012 r. o gospo-
darce o obiegu zamkniętym 
(KrWG), która definiuje warunki 
przetwarzania odpadów w bioga-
zowni i ustala zasady kontroli pro-
cesu i odpowiedzialności. Przy 
rolniczym kierunku wykorzysta-
nia wymagana jest także zgodność 
substratów pochodzenia zwierzę-
cego, stosowanych do produkcji 
biogazu z Ustawą z dnia 25 stycz-
nia 2004 r. o eliminacji produktów 
pochodzenia zwierzęcego (tier-
nebG) i rozporządzeniem z dnia 
27 lipca 2006 r. w sprawie usu-
wania produktów pochodzenia 
zwierzęcego (tiernebV). W zakre-
sie odpadów pochodzenia roślin-
nego i odchodów zwierzęcych, 
o ich zgodności decyduje rozpo-
rządzenie z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

Parametr Zakres wartości

Sucha masa (s.m.); (%) 1,5-45,7

Sucha masa organiczna
 (s.m.o.); (% s.m.)

38,6-94,5

odczyn (pH) 7,3-9,0

Azot (n) ogólny (% s.m.) 0,8-20,5

Azot amonowy 
(nH4); (% n ogólnego)

35,0-87,5

Węgiel (C); (% s.m.) 36,0-45,0

Stosunek C/n 2,0-24,8

Fosfor (P); (% s.m.) 0,1-4,2

Potas (K); (% s.m.) 1,1-10,5

Magnez (Mg); (% ś.m.*) 0,01-0,18

Wapń (Ca); (% ś.m) 0,01-0,40

 
* ś.m. – świeża masa

TAB. 1 .  włAŚciwoŚci BiocheMiczne Typowych osAdów 
poferMenTAcyjnych
źródło: BArTkowiAk i in. 2017.
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chemicznych i fizycznych masy 
pofermentacyjnej. należy jednak 
podkreślić, że im lepszy jest sto-
pień odfermentowania, tym mniej-
szą wartość energetyczną ma 
poferment.

wykORZystanIe pOFeRMentu 
jakO pRODuktu nawOZOwegO
Wartość nawozowa pofermentu 
zależy przede wszystkim od 
rodzaju i wzajemnych proporcji 
substratów poddanych fermentacji. 
Z tego powodu zakres wartości dla 
poszczególnych parametrów nawo-
zowych jest dość szeroki (tab. 1.).

> przechowywanie i aplikacja
Poferment może zostać wykorzy-
stany do celów nawozowych w róż-
nej postaci:
> nieprzetworzonej – bezpośrednia 
aplikacja na grunty orne lub użytki 
zielone;
> frakcji stałej i ciekłej uzyskanej 
w procesie separacji;
> kompostu z frakcji stałej masy 
pofermentacyjnej;
> nawozu granulowanego z suszo-
nego pofermentu;
> wzbogaconej frakcji ciekłej, np. 
mikroorganizmami;
> wzbogaconej frakcji stałej sub-
stancjami uzyskanymi z ultrafil-
tracji i odwróconej osmozy frakcji 
płynnej.
Wybór postaci, w jakiej masa 
pofermentacyjnej będzie apli-
kowana na pola, determinuje 
wybór urządzeń do jej aplika-
cji. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra rolnictwa i rozwoju 
Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. 
w sprawie szczegółowego spo-
sobu stosowania nawozów oraz 
prowadzenia szkoleń z zakresu 
ich stosowania, aplikacja pofer-
mentu na grunty orne lub użytki 
zielone może być wykonywana 
w okresie od 1 marca do 30 

w sprawie odzysku bioodpadów 
na glebach rolniczych, leśnych 
i ogrodniczych (Bioabfallverord-
nung - BioAbfV). Wszelkie inne 
substraty wymagają specjal-
nych kontroli i uzyskania osob-
nego pozwolenia od odpowiednich 
organów lokalnych czy związko-
wych. tylko poferment wyprodu-
kowany ze zgodnych substratów 
może być stosowany do nawoże-
nia w rolnictwie i ogrodnictwie, 
w oparciu o wyżej wymienione 
rozporządzenie BioAbfV, oraz 
Ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. 
o nawożeniu (DüngG) i rozpo-
rządzenie z dnia 26 maja 2017 r. 
w sprawie nawożenia (DüV). 
Wymienione akty prawne ustalają 
kryteria wyboru miejsca stosowa-
nia pofermentu, dawki oraz zasady 
regularnej kontroli produktu i gleb, 
na które stosuje się poferment. 
Zgodnie z przepisami podmiot 
odpowiedzialny za gospodaro-
wanie odpadami organicznymi 
ma obowiązek udokumentowania 
w jaki sposób następuje ich prze-
twarzanie i utylizacja, oraz musi 
udostępniać tę dokumentację rol-
nikom i raportować stosowne dane 
właściwym organom.

cHaRakteRystyka 
pOFeRMentu
nierozłącznym elementem pro-
dukcji biogazu jest wytwarza-
nie pofermentu określanego 
również jako osad pofermenta-
cyjny, pulpa pofermentacyjna, 
substancja pofermentacyjna 
lub dygestat. Jego ilość jest na 
ogół zbliżona do masy substra-
tów użytych w procesie wytwa-
rzania biogazu, najczęściej niższa 
o kilka procent od początko-
wej masy substratu (ten ubytek 
związany jest z masą wytwarza-
nego biogazu). W niektórych bio-
gazowniach ilość pofermentu 
może być jednak znacząco mniej-
sza od masy substratów, jeśli 
część wody technologicznej 
zostanie zawrócona i wykorzy-
stana ponownie w procesie fer-
mentacji metanowej. Poferment 
składa się głównie z nierozło-
żonych związków organicznych 
(zwłaszcza ligniny), składników 

mineralnych oraz biomasy bakte-
rii metanowych. Skład chemiczny 
pofermentu zależy od rodzaju 
i proporcji substratów biorących 
udział w procesie fermentacji 
beztlenowej. Wartość nawozowa 
pofermentu uzależniona jest od 
jego składu chemicznego. Istotne 
jest, że w trakcie prawidłowo pro-
wadzonego procesu fermentacji 
następuje bardzo duże zmniej-
szenie poziomu odoru – substan-
cji zapachowych, które występują 
w niektórych substratach np. 
gnojowicy. Poferment może 
być stosowany do nawożenia 
zarówno na gruntach ornych jak 
i na użytkach zielonych. Wśród 
korzyści wynikających ze stoso-
wania pofermentu do nawożenia 
należy wymienić:
> zwiększenie plonów i polepszenie 
ich jakości,
> poprawa właściwości gleby,
> lepsze wykorzystanie składników 
przez rośliny,
> zniszczenie nasion chwastów,
> eliminacja patogenów,
> zmniejszenie ryzyka zanie-
czyszczenia wód gruntowych 
i powierzchniowych.
Zasadniczą wadą pofermentu jest 
natomiast duża zawartość wody, 
co przekłada się na wysokie koszty 
jego magazynowania i aplikacji. 

MOżLIwOścI I kIeRunkI ZagO-
spODaROwanIa pOFeRMentu
Zagospodarowanie pofermentu to 
obok pozyskania substratów, naj-
większe wyzwanie w zarządzaniu 
biogazownią. Istnieje wiele metod 
zagospodarowania pofermentu. 
Możliwość zastosowania danej 
metody zależy od składu pofer-
mentu, charakterystyki oraz usy-
tuowania geograficznego obszaru 
jego zastosowania tak, aby były 
zarówno bezpieczne, jak i opła-
calne. Bartkowiak i in. [2017] wska-
zują na trzy podstawowe kierunki 
wykorzystania masy pofermen-
tacyjnej tj.: rolniczo-nawozowy, 
energetyczny i technologiczny. 
W zależności od kierunku wyko-
rzystania, osad pofermentacyjny 
podlega różnym procesom tech-
nologicznym (rys. 1). Mają one 
wpływ na zmianę właściwości 

PofermeNt może 
być stosowaNy do 
NawożeNia zarówNo 
Na gruNtach orNych 
jak i Na użytkach 
zieloNych 
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listopada. Dlatego wytwórca bio-
gazu, tym samym pofermentu, 
zobowiązany jest do posiada-
nia odpowiedniej powierzchni 
magazynowej do przechowy-
wania pofermentu przez okres, 
w którym stosowanie jest zaka-
zane. Przyjmuje się, że zbior-
niki na poferment powinny 
zapewnić jego magazynowanie 
przez okres 6 miesięcy. Pofer-
ment może być przechowy-
wany poniżej poziomu gruntu, 
w tzw. lagunach lub w zbiorni-
kach naziemnych. rozwiązaniem 
pośrednim są tzw. slurry bagi, 
elastyczne zbiorniki ze specjalnej 
membrany, które częściowo znaj-
dują się pod ziemią. najtańszym 
rozwiązaniem na magazyno-
wanie substancji pofermenta-
cyjnej są otwarte laguny. Wadą 
takiego rozwiązania jest stosun-
kowo niska odporność na uszko-
dzenia mechaniczne. Jeśli chodzi 
o magazynowanie substan-
cji pofermentacyjnej, to najroz-
sądniejszym rozwiązaniem jest 
zastosowanie zamkniętych lagun 
przykrytych membraną. Wśród 
naziemnych zbiorników na sub-
stancję pofermentacyjną naj-
częściej stosuje się żelbetowe 
zbiorniki z prefabrykatów lub 
wykonane na miejscu. Są to takie 
same obiekty, jak komory fer-
mentacyjne biogazowni, tylko 
nie wymagają stosowania ocie-
plenia i ogrzewania. Zbiorniki 
takie mogą być otwarte bądź 
zamknięte. odwodniony osad 
pofermentacyjny można prze-
chowywać na płytach oborniko-
wych, w silosie lub zadaszonym 
pomieszczeniu.
Do aplikacji pofermentu wyko-
rzystywane jest wiele metod 
i urządzeń. Zasadniczo można je 
podzielić na: naglebowe (rozrzu-
canie frakcji stałej lub rozbryzgi-
wanie frakcji ciekłej) i doglebowe. 
najpopularniejsze są metody 
naglebowe, głównie ze względu 
na mniejsze koszty zakupu apli-
katorów oraz koszty eksploata-
cyjne. Ich stosowanie wiąże się 
ze stratą dużej ilości azotu, który 
zamiast trafiać do gleby, ulatnia 
się podczas rozpryskiwania. Wraz 

z amoniakiem są uwalniane inne 
lotne substancje będące źródłem 
nieprzyjemnego zapachu. Aplika-
cja doglebowa pozwala na zmniej-
szenie strat azotu nawet do 90%, 
ale wymaga ona większych nakła-
dów energetycznych.

> efekty produkcyjne 
i ekonomiczne
Do najważniejszych efektów pro-
dukcyjnych i ekonomicznych, 
związanych ze stosowaniem pofer-
mentu, zaliczamy:
> wpływ na zwiększenie plonów 
roślin nawożonych pofermen-
tem, co poprawi wynik ekono-
miczny prowadzonej działalności 
rolniczej,
> zmniejszenie zapotrzebowania 
na nawozy mineralne, co zmniej-
sza koszty produkcji roślinnej i jed-
nocześnie zmniejszy nakłady 
ponoszone na produkcję roślinną 
prowadzoną w gospodarstwie,
> poprawę jakości gleb przez:
> zwiększenie ich zasobności 
w dostępne formy składników 
pokarmowych,
> zwiększenie pojemności sorpcyj-
nej gleb,
> poprawę struktury jonowej kom-
pleksu sorpcyjnego polegającej 
na zmniejszeniu udziału katio-
nów o charakterze kwaśnym (tj. 
wodoru i glinu) i zwiększeniu 
udziału kationów o charakterze 
zasadowym (tj. potasu, magnezu 
i wapnia),
> zwiększenie zawartości materii 
organicznej.
Korzystny wpływ pofermentu na 
efekty produkcyjne i ekonomiczne 
został potwierdzony przez liczne 
badania w Europie i na Świecie.

> Oddziaływanie na środowisko
Do najważniejszych efektów 
środowiskowych, związanych 

ze stosowaniem pofermentu, 
zaliczamy:
> ograniczenie emisji metanu zwią-
zanej ze składowaniem i stosowa-
niem nawozów naturalnych,
> możliwość ograniczenia emi-
sji odorów związanej ze składo-
waniem i stosowaniem nawozów 
naturalnych,
> stosowanie pofermentu sta-
nowi element gospodarki 
obiegu zamkniętego, głów-
nie poprzez obieg składników 
pokarmowych, takich jak azot, 
fosfor czy potas. 
> zmniejszenie wydobycia fos-
forytów, soli potasowych, gazu 
ziemnego – ochrona zasobów 
kopalnych,
> zmniejszenie zużycia nawo-
zów mineralnych, zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych, 
która jest związana z ich pro-
dukcją i użyciem.
nie ulega wątpliwości, że zasto-
sowanie pofermentu sprzyja 
ograniczeniu emisji gazów cie-
plarnianych oraz umożliwia 
poprawę właściwości fizyko
-chemicznych gleb i w związku 
z tym, utrzymanie ich żyzno-
ści. Dotyczy to szczególnie gleb 
najsłabszych. należy pamiętać, 
że aplikacja pofermentu nie-
sie za sobą również ryzyko np.: 
wprowadzenia do gleby metali 
ciężkich, nasion chwastów, 
a także różnych zanieczyszczeń 
organicznych. Ponadto wysoka 
zawartość składników pokarmo-
wych w pofermencie, przy nie-
odpowiednim stosowaniu może 
sprzyjać eutrofizacji ekosyste-
mów wodnych.

prof. dr hab. Mariusz Matyka  
dr piotr skowron 

Instytut uprawy nawożenia  
i gleboznawstwa – państwowy 
Instytut badawczy w puławach

RekOMenDacje 

* należy doskonalić regulacje prawne odnoszące się do wykorzystania 
pofermentu.

* Konieczne jest podjęcie działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących 
przydatności nawozowej pofermentu.

* należy stworzyć rynek pofermentu.

ProDUKCJA BIoGAZU
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bIOgaZ w gOZ – utyLIZacyjna 
ROLa bIOgaZOwnI

GoSPoDArKA o oBIEGU ZAMKnIętyM (EKonoMIA 
CyrKULArnA), ZAKŁADA MAKSyMALIZACJę WyKorZyStAnIA 
WProWADZonEGo Do GoSPoDArKI SUroWCA. ELEMEntEM 
BUDoWAnIA SyStEMóW EKonoMII CyrKULArnEJ, MożE Być 
WyKorZyStAnIE InStALACJI BIoGAZoWyCH. HIErArCHIA 
PoStęPoWAnIA Z oDPADAMI ZAKŁADA, żE ProCESy - 
roZKŁAD BEZtLEnoWy, Który ProWADZI Do ProDUKCJI 
BIoGAZU orAZ ProDUKtU PoFErMEntACyJnEGo, Są 
trAKtoWAnE W PrZEPISACH UE DotyCZąCyCH oDPADóW 
JAKo oPErACJA rECyKLInGU.

od początku historii człowieka, 
ukształtował się liniowy sys-
tem wykorzystania dóbr: suro-
wiec-produkt-odpad lub inaczej 
zabierz-wykorzystaj-wyrzuć. 
rewolucja przemysłowa nie zmie-
niła tego podejścia, co doprowa-
dziło do gwałtownego kurczenia 
się zasobów surowców natu-
ralnych. ten sposób podejścia 
osiąga swoje granice, a dalsza 
gwałtowna eksploatacja surow-
ców naturalnych, może doprowa-
dzić do unicestwienia cywilizacji. 

Wzrost zanieczyszczenia śro-
dowiska, globalne zmiany kli-
matu oraz kurczenie się zasobów 
naturalnych, zwiększa zaintere-
sowanie technologiami przyja-
znymi środowisku. Konieczne 
stało się przemodelowanie podej-
ścia do eksploatacji i wykorzy-
stania surowców – powstała 
koncepcja maksymalnego ich 
wykorzystania.
Gospodarka o obiegu zamknię-
tym (ekonomia cyrkularna) 
jest obecnie bardzo popularną 

koncepcją promowaną przez Unię 
Europejską1, rządy wielu krajów 
i przedsiębiorstw na całym świe-
cie. W założeniu oznacza ona 
maksymalizację wykorzystania 
wprowadzonego do gospodarki 
surowca, poprzez jego całko-
wite lub wielokrotne wykorzysta-
nie. technologie kładące nacisk 
na poszanowanie środowiska 
naturalnego są jednym z kluczo-
wych elementów wpływających 
na realizację zasad gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

recykling odpady

konsumpcjaprodukcja

surowce >>
 >>>>>

rys. 1 .
zAsAdy gospodArki 
o oBiegu zAMknięTyM (goz)
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beztlenowy, który prowadzi do 
produkcji biogazu oraz produktu 
pofermentacyjnego, są traktowane 
w przepisach UE dotyczących 
odpadów jako operacja recyklingu5.
Systemy fermentacji biogazowej 
można wykorzystywać bardzo ela-
stycznie, w zależności od dostęp-
ności substratów, jak i końcowego 
przeznaczenia produktów. należy 
je traktować jako element recy-
klingu, czyli procesów zmierzają-
cych do ponownego wykorzystania 
(odzyskania) walorów produktu. 
W przypadku braku możliwości 
wykorzystania w biogazowni, sub-
straty mogłyby stać się odpadem, 
w skrajnym wypadku zalegającym 
i podlegającym niekontrolowanym 
procesom rozkładu na wysypi-
sku śmieci, generując m.in. sze-
roką gamę produktów odorowych, 
uciążliwych dla środowiska, jak 
i gazów cieplarnianych (w szcze-
gólności metanu). Dzięki możliwo-
ści wykorzystania w instalacjach 

odpadami w ramach zapobiegania 
powstawaniu odpadów i gospoda-
rowania nimi 3.
należy podkreślić, że hierarchia 
postępowania z odpadami zasad-
niczo odzwierciedla także rozwią-
zanie środowiskowe preferowane 
z perspektywy klimatu: unieszkodli-
wianie odpadów na składowiskach 
albo poprzez spalanie z ograni-
czonym odzyskiem lub bez odzy-
sku energii zazwyczaj jest najmniej 
korzystnym wariantem w kontek-
ście ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Z kolei zapobie-
ganie powstawaniu odpadów, ich 
ponowne wykorzystywanie i recy-
kling, mają największy potencjał 
w zakresie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.
Procesy przetwarzania odpadów 
w energię obejmują bardzo różne 
sposoby przetwarzania odpadów: 
od „unieszkodliwiania” i „odzyski-
wania” po „recykling”. na przy-
kład procesy takie jak rozkład 

Zasady gospodarki o obiegu 
zamkniętym (GoZ) przedstawia 
rysunek 1.
Elementem budowania syste-
mów (gospodarek) o obiegu 
zamkniętym, może być wyko-
rzystanie instalacji biogazowych, 
jako elementu przejściowego lub 
końcowego „życia” wybranych pro-
duktów (substratów) organicz-
nych (których budowa oparta jest 
na węglu organicznym), ulegają-
cych biodegradacji i możliwych 
do wykorzystania w produkcji 
biogazu.
Hierarchia postępowania z odpa-
dami2 stanowi podstawę polityki 
i przepisów UE dotyczących odpa-
dów oraz ma kluczowe znacze-
nie dla przejścia na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. Jej pod-
stawowym celem jest ustalenie 
kolejności priorytetów, które mają 
zminimalizować negatywne skutki 
dla środowiska oraz zoptymalizo-
wać efektywne gospodarowanie 

rys. 2. 
hierArchiA posTępowAniA z odpAdAMi4

zapobieganie

minimalizacja

ponowne użycie

recykling

odzysk energii

składowanie 
(utylizacja)

najbardziej  
pożadane

najmniej 
pożądane
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komunalne definiuje się jako 
powstające w gospodarstwach 
domowych, z wyłączeniem pojaz-
dów wycofanych z eksploata-
cji, a także odpady niezawierające 
odpadów niebezpiecznych, pocho-
dzące od innych wytwórców odpa-
dów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospo-
darstwach domowych. 
Można założyć, że odpady bio-
degradowalne to 28%8 strumie-
nia odpadów, które stanowią, m.in.: 
resztki żywności, obierki warzyw 
i owoców, liście, trawy. 
Coraz częściej spotykane są rów-
nież biodegradowalne przed-
mioty codziennego użytku tj.: 
opakowania i naczynia jednora-
zowe. Sposób pozyskania odpa-
dów biodegradowalnych, zależy 
od systemu zbiórki na konkret-
nym obszarze, m.in.:
- zbiórka selektywna – segre-
gacja na terenie nieruchomości, 
do osobnych pojemników (wor-
ków), poszczególnych frakcji 
odpadów, z wyróżnieniem frakcji 
biodegradowalnej;
- zmieszany strumień odpadów, 
trafia do instalacji mechanicznego 
sortowania, gdzie oddzielane są 
poszczególne frakcje, z wydziele-
niem odpadów biodegradowalnych; 
- dedykowany system zbiórki odpa-
dów gastronomicznych, marketo-
wych itp.
niezależnie od systemu zbiórki, 
wydzielony strumień odpadów 
organicznych można poddać pro-
cesowi fermentacji. rozróżnia 
się kilka typów prowadzenia pro-
cesu, ich wybór zależy od m.in.: 
konfiguracji substratów, zawar-
tości suchej masy wsadu, możli-
wości wykorzystania pofermentu 
itd. Proces fermentacji może 
odbywać się w sposób okresowy 
(materiał wsadowy dozowany 
jest okresowo i pozostawiany 
w reaktorze na cały okres fer-
mentacji) lub ciągły (mate-
riał wsadowy podawany jest do 
reaktora nieprzerwanie, małymi 
porcjami). 
Przykładem zastosowania tech-
nologii fermentacji metano-
wej jest instalacja do odzysku 

zebrać i przesortować 100% odpa-
dów komunalnych. Co warto pod-
kreślić, tylko 0,7% strumienia 
trafia na wysypisko, a 16% odpa-
dów kierowane jest do systemu 
fermentacji. Powstały biogaz sto-
sowany jest do ogrzewania miesz-
kań. natomiast biogaz wytworzony 
z osadów pościekowych wyko-
rzystywany jest m.in. do napędu 
pojazdów. Wytwarzany poferment 
użytkowany jest z kolei jako nawóz 
w systemach zieleni miejskiej6. 
na bazie tego projektu powstał 
tzw. model Hammarby, wykorzystu-
jący doświadczenia ze Sztokholmu7, 
który jest wdrażany w innych miej-
scach na świecie, m.in.: w chińskim 
mieście yantai.
Potencjał biogazowy i rynek subs-
tratów został opisany w poprzed-
nich rozdziałach. W niniejszym 
rozdziale zostanie omówionych 
kilka propozycji wykorzystania 
potencjału biogazowni: zagospo-
darowania frakcji organicznej odpa-
dów i odzyskania z niej zarówno 
energii jak i pozostałości po fer-
mentacji - w sposób klasyczny, co 
wpisuje się w ekonomię cyrkularną.

bIOgaZ Z ObsZaRów 
MIejskIcH
na obszarach miejskich można 
wyróżnić dwa potencjalne źró-
dła substratów do procesu fer-
mentacji metanowej: selektywnie 
zbierane (lub wysegregowane) 
biodegradowalne odpady komu-
nalne i osad ściekowy pozyskiwany 
w oczyszczalni ścieków. Produk-
cja biogazu z osadów ścieko-
wych, została szczegółowo opisana 
w jednym z poprzednich rozdzia-
łów, w związku z tym zostanie tutaj 
opisana możliwość pozyskania bio-
gazu z biodegradowalnego stru-
mienia odpadów komunalnych.
Zgodnie z Ustawą o odpadach 
z 14 grudnia 2012 r., odpady 

do fermentacji, odpady organiczne 
stają się pożądanym produktem 
(zwiększając procent recyklingu 
odpadów), służącym do produkcji 
biogazu, a w konsekwencji surow-
ców i energii. Celem takich działań 
jest powtórne wykorzystanie surow-
ców organicznych, co niewątpliwie 
pozytywnie wpływa na środo-
wisko naturalne poprzez: reduk-
cję zanieczyszczeń, ograniczenie 
wytwarzania ścieków, zmniejsze-
nie ilości zalegających na składowi-
skach odpadów, ograniczenie ilości 
odorów, ochronę lasów, ogranicze-
nie ilości wykorzystania surowców 
kopalnych, wytwarzanie odnawial-
nej energii, itp.
Determinującym elementem przy 
określeniu roli fermentacji bioga-
zowej jest sposób wykorzysta-
nia procesu. obecnie najczęściej 
wykorzystuje się biogaz jako 
paliwo w silnikach tłokowych 
(podstawowym składnikiem bio-
gazu jest metan – wysokoener-
getyczne paliwo gazowe), które 
napędzają generatory energii elek-
trycznej. Powstająca w takim pro-
cesie energia elektryczna i ciepło 
(z chłodzenia silnika i spalin) są 
wykorzystywane lokalnie, do zasi-
lania urządzeń na terenie zakładu 
(wykorzystanie na potrzeby wła-
sne) lub sprzedawane do zewnętrz-
nych odbiorców. Produkty po 
procesie fermentacji (poferment, 
odcieki) wykorzystywane są przede 
wszystkim na cele nawozowe, choć 
nie tylko (przykład innego zasto-
sowania zostanie opisany poniżej). 
Coraz częściej proces fermenta-
cji wykorzystywany jest w sposób 
bardziej wyrafinowany i wbudowy-
wany w cykl produkcji np. biopaliw. 
Jako przykład zastosowania GoZ 
w praktyce, można podać dziel-
nice Sztokholmu, Hammarby 
Sjöstad, która powstała na tere-
nach poprzemysłowych i stanowi 
jedno z najbardziej zrównowa-
żonych środowiskowo miejsc na 
świecie. Jest to ambitny projekt 
architektoniczny, wykorzystujący 
holistyczne podejście w zakre-
sie synergii pomiędzy np.: gospo-
darką odpadową, transportem oraz 
efektywnym wykorzystaniem ener-
gii. Innowacyjny system pozwala 

Proces fermeNtacji 
biogazowej może być 
wPisaNy do cyklu 
gosPodarki w ogrodzie 
zoologiczNym – takie 
rozwiązaNia już istNieją
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odpadów biodegradowalnych, 
wybudowana przy Składowi-
sku odpadów dla miasta Pozna-
nia w Suchym Lesie. Umożliwia 
ona przetworzenie selektyw-
nie zebranego strumienia odpa-
dów zielonych i kuchennych. 
Instalacja składa się z dwóch 
podstawowych segmentów 
technologicznych:
- fermentacji okresowej suchej, 
z układem wykorzystania biogazu 
w wysokosprawnej kogeneracji;
- w systemie zamkniętym, instala-
cji intensywnego kompostowania 
odpadów, powstałych po proce-
sie fermentacji, umożliwiająca roz-
kład materiału o dużej zawartości 
ligniny, nierozkładalnym w proce-
sach fermentacji.

BIoGAZ A GoZ

wysOkOspRawna 
kOgeneRacja
Biogaz jest obecnie najczęściej 
wykorzystywany jako paliwo w jed-
nostkach kogeneracyjnych. Układy 
CHP (ang. Combined Heat and 
Power) umożliwiają jednoczesną 
produkcję energii elektrycznej i cie-
pła. Podstawowymi składnikami 
systemu wysokosprawnej kogene-
racji jest silnik (najczęściej tłokowy 
z zapłonem iskrowym), w którym 
spalany jest biogaz, połączony bez-
pośrednio z generatorem energii 
elektrycznej. 
Silniki to najczęściej zaadopto-
wane do potrzeb spalania biogazu, 
pracujące według obiegu Diesla, 
urządzenia wykorzystywane pier-
wotnie w układach transportu 

drogowego, kolejowego lub wod-
nego. Doprowadzany biogaz jest 
mieszany z dużym naddatkiem 
powietrza i doprowadzany do 
komory spalania. Po zapłonie iskro-
wym - dzięki ciśnieniu wytworzo-
nemu podczas spalania mieszanki 
powietrzno-gazowej, poruszane są 
tłoki. W konsekwencji wał silnika 
i połączony z nim wirnik generatora 
energii wprowadzany jest w ruch 
obrotowy. W generatorze wytwa-
rzana jest energia elektryczna, któ-
rej przeznaczenie jest zależne od 
potrzeb – najczęściej wykorzysty-
wana na potrzeby własne zakładu, 
a nadmiar (lub całość) sprzeda-
wana do sieci energetycznej.
Spalaniu w silniku towarzyszy 
generowanie ciepła, które można 

fo
t.
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odzyskać z chłodzenia silnika 
oraz spalin. należy pamiętać, że 
z chłodzenia uzyskujemy ciepło 
o różnych parametrach temperatu-
rowych: silnika przeważnie  
90–100°C, spalin 280–550°C.
W zależności od przeznaczenia 
i potrzeb zakładu, parametry tem-
peraturowe ciepła można dowol-
nie konfigurować, podgrzewając 
czynnik roboczy (wodę, glikol) do 
pożądanej temperatury w układzie 
szeregowym wymienników (chło-
dzenie silnika i następnie spalin). 
najczęściej ciepło jest wykorzy-
stywane na potrzeby centralnego 
ogrzewania: do podgrzania komór 
fermentacyjnych i obiektów zakładu 
(w okresie letnim, nadmiar ciepła 
uwalniany jest za pomocą wymien-
ników i kierowany do atmosfery). 
Znane są również inne sposoby 
wykorzystania ciepła, z ciekaw-
szych należy wymienić:
>  zasilanie centralnego ogrzewania 

obiektów prywatnych, znajdują-
cych się poza zakładem;

>  podgrzewanie wody w basenach 
lub aquaparkach;

>  rozdzielając strumienie: 
–  z chłodzenia silnika, cie-

pło wykorzystywane jest 
do podgrzewania komór 
fermentacyjnych;

–  z chłodzenia spalin:
a)  do wytwarzania pary 

technologicznej; 
b)  ciepła wysokopa-

rametrowego (np. 
gorącego powietrza), wyko-
rzystywanego w procesach 
technologicznych;

c)  wytwarzanie energii elek-
trycznej, wykorzystując obieg 
Clausiusa-rankine’a (orC);

Kluczowym parametrem w proce-
sie kogeneracji jest jej sprawność, 
czyli stopień wykorzystania zawar-
tej w biogazie energii. Sprawność 
elektryczna wynosi obecnie powy-
żej 40%, natomiast cieplna osiąga 
ponad 45%. Sprawność wzrasta wraz 
ze wzrostem mocy całego układu.

gOZ w OgRODZIe 
ZOOLOgIcZnyM
Przykładem wykorzystania pro-
cesu fermentacji biogazowej jest 
możliwość wpisania jej do cyklu 

RekOMenDacje 

•  Samowystarczalność energetyczna miast, oparta na zagospodarowaniu 
odpadów – energetyczne wykorzystanie odpadów jako wytyczna w legislacji.

•  Systemy wsparcia inwestycji dla kreatywnego wykorzystania ekonomii 
cyrkularnej.

gospodarki w ogrodzie zoologicz-
nym. odpady biologiczne powsta-
jące w Zoo (odchody, resztki 
pokarmowe, wyściółka zagród, 
produkty roślinne itp.) są bardzo 
dobrym substratem, który można 
wykorzystać do produkcji bio-
gazu – takie rozwiązania już ist-
nieją. oczywiście należy wstępnie 
ustalić, jakimi ilościami substra-
tów dysponuje konkretny obiekt. 
Poprzez przeprowadzenie badań 
laboratoryjnych, należy stwier-
dzić jakim potencjałem biogazu, 
a w konsekwencji energii, będzie 
można rozporządzać. należy rów-
nież pamiętać, że w przypadku 
niewystarczającej ilości substra-
tów z Zoo, można wykorzystać 
zewnętrzne odpady biodegra-
dowalne (proces kofermentacji), 
w celu podniesienia mocy układu 
i dopasowania go do potrzeb wła-
snych obiektu.  
Zakres wykorzystania energii zależy 
od potrzeb i możliwości zagospo-
darowania. Jednym z rozwiązań 
jest wykorzystanie ciepła do ogrze-
wania pomieszczeń, w których 
mogą być hodowane owady, wyko-
rzystywane jako pokarm dla zwie-
rząt przebywających w ogrodzie 

zoologicznym. Frakcję stałą pofer-
mentu można również wykorzystać 
jako pokarm dla hodowanych owa-
dów – istnieją gatunki owadów i ich 
larw, żywiące się różnego rodzaju 
odpadami. W takim wypadku cał-
kowicie zamykany jest cykl życia 
produktów: owady żywiące się 
pofermentem i hodowane przy 
wykorzystaniu ciepła z kogenera-
cji stają się pokarmem dla zwierząt 
przebywających w Zoo, a odchody 
tych zwierząt są substratem w bio-
gazowi, w której powstaje pofer-
ment i ciepło.
oczywiście Zoo jest tylko przy-
kładem możliwości wpisania bio-
gazowni w cykl życia surowców. 
Podobne projekty mogą być 
wdrożone w różnych konfigura-
cjach, w zależności od uzasad-
nienia ekonomicznego i potrzeb. 
obiekty, gdzie odpad stanowi 
substrat organiczny (zakłady pro-
dukcji rolnej oraz przetwórstwa 
mięsnego, giełdy spożywcze, cen-
tra logistyczne sieci handlowych 
i inne), są doskonałym miejscem, 
w których instalacja biogazowa 
może wygenerować wymierne 
korzyści. 

dr inż. Marek kolasiński

BIoGAZ A GoZ
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Przytaczane poniżej definicje 
mają charakter prawny (a w zasa-
dzie prawno-techniczny), i są nie-
zbędne dla funkcjonowania rynku 
biometanu, ale co do zasady pozo-
stają wtórne wobec generalnej 
zasady opisanej w tym miejscu. 
Jej przyjęcie znacząco zmniejsza 
ryzyko wobec zmiennej i niestety 
często niekonsekwentnej polityki 
klimatycznej.

DeFInIcje
Według projektu nowelizacji 
Ustawy o odnawialnych źródłach 
energii z 20 lutego 2015 r. (dalej 
Ustawa) upublicznionego przez 
Ministerstwo Klimatu w ograni-
czonym zakresie2 28 września br., 
biometan jest to „gaz uzyskany 
z biogazu lub biogazu rolniczego 
spełniający wymagania jakościowe 
określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy 
Prawo energetyczne...”. 
rozporządzenie3 wydane na pod-
stawie tego artykułu w § 38. 1. 
ustala parametry jakościowe paliw 
gazowych przesyłanych sieciami 
przesyłowymi i dystrybucyjnymi 
gazowymi. Definicja ta jest bardzo 
ważna m.in. ze względu na zrów-
nanie biogazu (z oczyszczalni ście-
ków, wysypisk śmieci, innego) 
z biogazem rolniczym w sensie 

źródła pochodzenia półproduktu 
dla biometanu, jakim w każdym 
przypadku jest biogaz, czyli w sze-
rokim znaczeniu gaz uzyskiwany 
z biomasy4.
Z punktu widzenia jakości biome-
tanu, najważniejsze są parametry 
mówiące o zawartości siarkowo-
doru (nie powinna przekraczać 
7,0 mg/m3) oraz ciepła spala-
nia (minimum 34,0 MJ/m3) dla 
gazu ziemnego wysokometano-
wego grupy E5, czyli minimum 
86% zawartości metanu w biome-
tanie6. Szczegółowo parametry 
jakościowe określone są rów-
nież w wytycznych technicznych 
Izby Gospodarczej Gazownictwa 
Wt-IGG-3501:2019 „Wymagania 
jakościowe i techniczne dla biome-
tanu wprowadzanego do sieci dys-
trybucyjnej”, które zaleca się do 
stosowania przez wszystkie firmy 
zrzeszone w Izbie Gospodarczej 
Gazownictwa – obecnie są to 1527 
podmioty.
należy zwrócić uwagę, że w pro-
ponowanej definicji ustawowej 
biometanu, mowa jest o gazie speł-
niającym określone parametry jako-
ściowe, bez względu na jego formę 
i przeznaczenie; w standardzie IGG 
mowa jest o gazie „wtłaczanym 
do sieci operatora” (systemu prze-
syłowego lub dystrybucyjnego). 

Definiowanie biometanu za granicą 
oparte jest na podobnych zasa-
dach, tzn. uważa się, że biometan 
to gaz powstający w wyniku pro-
cesu poprawiającego jakość bio-
gazu, poprzez obniżenie poziomu 
zawartości dwutlenku węgla, siar-
kowodoru, wilgoci i innych gazów. 
Czasami nazywa się go odnawial-
nym gazem ziemnym (rnG), a jeśli 
jest sprężany lub skraplany i stoso-
wany jako paliwo do pojazdów, jest 
znany jako sprężony gaz biometa-
nowy (CBG -Compressed Biogas) 
lub w przypadku skroplenia jako 

BIoMEtAn

bIOMetan – stan  
Obecny I peRspektywy 
ROZwOju

BIoMEtAn W roZUMIEnIU tEGo roZDZIAŁU rAPortU 
JESt roZUMIAny WyŁąCZnIE JAKo BIoPALIWo1 
II GEnErACJI, tZn. otrZyMyWAnE Z  MAtErIAŁóW, KtórE 
nIE StAnoWIą żADnEJ KonKUrEnCJI DLA żyWnoŚCI. 
Są to PrZEDE WSZyStKIM MAtErIAŁy PoCHoDZEnIA 
DrZEWnEGo, SŁoMA I InnE roDZAJE BIoMASy UBoCZnEJ 
Z ProDUKCJI roLnEJ (W SZCZEGóLnoŚCI oBornIK), 
A tAKżE GAZ WySyPISKoWy Z FErMEntACJI oDPADóW 
KoMUnALnyCH orAZ BIoGAZ Z FErMEntACJI oSADóW 
ŚCIEKoWyCH.

obecNie Nie ma 
dokładNej, uNiwersalNej 
defiNicji aNi Normy 
określającej skład 
biometaNu, jedNak 
Przyjmuje się, że 
biometaN jest to 
biogaz o Parametrach 
gazu sieciowego, 
lub zbliżoNych, Przy 
czym NajważNiejszym 
elemeNtem jest 
zawartość 
metaNu zbliżoNa 
do wystęPującej 
w dostęPNym lokalNie 
gazie „ziemNym”
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LBG (Liquefied Biogas). W Pol-
sce nie dopracowaliśmy się jeszcze 
powszechnie stosowanych okre-
śleń dla obu tych form występowa-
nia biometanu, prawdopodobnie 
największą popularność uzyskają 
bioCnG i bioLnG. 
obecnie nie ma dokładnej, uni-
wersalnej definicji ani normy okre-
ślającej skład biometanu, jednak 
przyjmuje się, że biometan jest to 
biogaz o parametrach gazu siecio-
wego, lub zbliżonych, przy czym 
najważniejszym elementem jest 
zawartość metanu zbliżona do 
występującej w dostępnym lokal-
nie gazie „ziemnym”. o biometanie 
mówi Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych. Art. 2.1. Ustawy precyzuje 
określenia, gdzie  skroplony bio-
metan to skroplony metan wytwo-
rzony z biomasy, zaś sprężony 
biometan to mieszaninea sprężo-
nych gazów węglowodorowych, 
głównie metanu C1, wytworzonych 
z biomasy.

bIOMetan w ue – HIstORIa 
I stan Obecny
Pierwsza instalacja produkująca 
biometan do celów transportowych 
oraz do sieci powstała prawdopo-
dobnie w Wielkiej Brytanii w 2001 r. 
Po wprowadzeniu w różnych kra-
jach UE systemów wsparcia opera-
cyjnego dla biometanu, w 2008 r. 
było już 79 instalacji, przy czym 
początkowo to nie niemcy byli 
liderem, gdyż w 2008 r. mieli zaled-
wie 15 instalacji. 
W 2011 r. rozpoczęła się realizacja 
europejskiego projektu pod nazwą 
Green Gas Grid, zakończonego na 
wiosnę 2013 r. W rezultacie tego 
programu, w którym wzięło udział 
ok. 15 krajów (początkowo rów-
nież Polska, reprezentowana przez 
Krajową Agencję Poszanowania 
Energii), powstało szereg opraco-
wań naukowych i statystycznych 
związanych z rozwojem produk-
cji i wykorzystania biometanu. 
W 2013 r. miały miejsce pierwsze 
transakcje międzynarodowe biome-
tanem – pomiędzy np. niemcami 
a Szwajcarią, Szwecją, Holan-
dią oraz Wlk. Brytanią. obecne 

w Europie istnieje ok. 730 wytwórni 
biometanu, przy czym w ciągu 
ostatnich dwóch lat nastąpił wzrost 
o ok. 50% w stosunku do 2017 r. 
W 2019 r. w UE wyprodukowano 
ok. 25 mln MWh (ok. 30 tys. MWh 
to ok. 3 mln nm3 średnio na jedną 
instalację), czyli w przybliżeniu ok. 
2,5 mld nm3 biometanu łącznie8. 
obecne prognozy zakładają osią-
gnięcie w 2030 r. produkcji ponad 
30 mld nm3 rocznie9.
W krajach, w których wpro-
wadzono „agresywny” system 
wsparcia operacyjnego (Fran-
cja, Włochy), obserwuje się szybki 
wzrost liczby instalacji, w tym bio-
metanowni konwertowanych z bio-
gazowni elektrycznych.

bIOMetan w pOLsce – HIstORIa 
I stan Obecny
od 2011 r. funkcjonował w Pol-
sce system wsparcia operacyj-
nego dla biogazu (biometanu) 
sieciowego w postaci świadectw 
pochodzenia biogazu rolniczego, 
tzw. brązowych certyfikatów. Sys-
tem został wprowadzony zaska-
kująco wcześnie w stosunku do 
innych krajów europejskich, jak 
również w stosunku do stopnia 
rozwoju biogazowni rolniczych, 
których na koniec 2011 r. było 
w Polsce zaledwie kilkanaście. 
System wsparcia opierał się na 
świadectwach pochodzenia bio-
gazu rolniczego, posiadających 
analogiczną wartość jak świadec-
twa pochodzenia energii elek-
trycznej z odnawialnych źródeł 
energii, czyli tzw. zielonych cer-
tyfikatów. Wynikało to z faktu, 
że świadectwa miały służyć do 
realizacji tego samego celu, tzn. 
umorzenia przez Prezesa UrE 
w celu wykazania realizacji celu 
udziału energii z oZE w ener-
gii ogółem brutto, sprzedawanej 
przez poszczególne zobowiązane 
podmioty.
Beneficjent systemu miał otrzymy-
wać świadectwa denominowane 
w jednostkach energetycznych 
(MWh), a liczbę tych świadectw 
(o wartości 1 MWh) miano okre-
ślać przeliczając energię biometanu 
wtłoczonego do sieci przy pomocy 
współczynnika 52,5%. oznaczało 

to, że w przypadku wtłoczenia do 
sieci energii np. 1000 MWh, bene-
ficjent miał otrzymywać 525 „brą-
zowych” świadectw pochodzenia 
służących realizacji tego samego 
celu co świadectwa „zielone”, 
a więc zapewne osiągających taką 
samą cenę. 
Po nowelizacji Ustawy o oZE 
w 2016 r. i wprowadzeniu nowych 
świadectw pochodzenia ener-
gii elektrycznej z biogazu rolni-
czego (certyfikatów „błękitnych”), 
połączono obowiązek udziału 
energii elektrycznej z biogazu rol-
niczego z energią biogazu (bio-
metanu) rolniczego w sprzedaży 
energii elektrycznej brutto ogó-
łem. tym samym nadano taką samą 
„wartość” rynkową obu świadec-
twom, zachowując przy tym prze-
licznik 52,5% dla ilości certyfikatów 
„brązowych” z jednostki energii 
gazowej.
to korzystne, z punktu widzenia 
wsparcia dla biometanu rozwią-
zanie, nie mogło jednak skutko-
wać podjęciem inwestycji w tym 
obszarze ze względu na równocze-
sne usunięcie z obrotu prawnego10 
dotychczasowego rozporządze-
nia ministra właściwego ds. energii 
(obecnie klimatu i ochrony śro-
dowiska) regulującego właśnie 
sposób przeliczania obu rodza-
jów energii na liczbę świadectw. 
nowego rozporządzenia w tej 
sprawie, które miało być wydane 
z mocy art. 62 Ustawy nigdy nie 
wydano.
W 2012 r. przygotowano na tere-
nie województwa lubelskiego dwa 
projekty „czysto” biometanowe 
tzn. zakładające produkcję biome-
tanu do sieci. W obu przypadkach 
uzyskano pozwolenia na budowę, 
w co najmniej jednym przypadku 
wydane zostały warunki przyłą-
czenia do sieci gazowej Karpac-
kiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
(obecnie oddział Polskiej Spółki 
Gazownictwa). obszar działa-
nia KSG obejmował wówczas 4 
województwa Polski południowo
-wschodniej. W obu przypadkach 
ze względu na odległość plano-
wanych biometanowni do naj-
bliższej sieci gazowej, zakładano 
transport (na odległość 15 i 26 km) 
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sprężonego biometanu do sta-
cji regazyfikacji w Ludwinowie. 
ostatecznie żaden z projektów nie 
został zrealizowany, ze względu na 
brak finansowania11. Mające miej-
sce od połowy 2012 r. drastyczne 
załamanie cen na rynku świa-
dectw pochodzenia energii z oZE 
nie sprzyjało podejmowaniu kolej-
nych inicjatyw w tym zakresie ze 
względu na nieopłacalność pro-
dukcji zarówno energii elektrycznej 
z biogazu rolniczego jak i samego 
biogazu (biometanu) rolniczego.
W latach 2015-2017 powstało pio-
nierskie opracowanie pt. Projekt 
PolBionet – Polska Sieć Bioga-
zowa, realizowane przez Stowarzy-
szenie Wschodni Klaster Doradczo 
Usługowy. Projekt polegał na połą-
czeniu siecią gazową dwóch bio-
gazowni (metanowych), jednej 
istniejącej – planującej konwer-
sję na produkcję biometanu i jed-
nej nowej.
Projekt miał być realizowany przez 
spółdzielnię energetyczną w part-
nerstwie publiczno-prywatnym 
z udziałem dwóch gmin, jednej 
z powiatu parczewskiego i jednej 
z powiatu włodawskiego. Zapo-
trzebowanie na biometan oszaco-
wany w drodze badań ankietowych 
i deklaracji samorządów wynosiło 
ponad 2,5 mln nm3 rocznie.
niestety, pomimo wprowadze-
nia w życie w połowie 2016 r. 
świadectw pochodzenia energii 
elektrycznej z biogazowni rolni-
czych z wysoką opłatą zastępczą 
i uzyskania opłacalności produk-
cji energii elektrycznej z biogazu 
rolniczego, a tym samym energii 
biogazu (biometanu) rolniczego, 
projekt nie mógł być realizowany. 
Spowodowane to było m.in. bra-
kiem wspomnianego wcześniej 
rozporządzenia, co uniemożli-
wia wydawanie przez Prezesa UrE 
świadectw pochodzenia biogazu 
rolniczego. 
Pomimo dysfunkcjonalności sys-
temu wsparcia przewidzianego 
Ustawą, w latach 2019-2020 Pre-
zes UrE wydał (co najmniej dwa) 
tzw. efekty zachęty, w których 
stwierdzał, że dana inwestycja 
w zakresie wytwarzania biogazu 
rolniczego wprowadzanego do 

sieci dystrybucyjnej gazowej, nie 
zostałaby zrealizowana w przy-
padku, w którym dla biogazu 
rolniczego wytworzonego w insta-
lacji, której dotyczy projektowana 
inwestycja nie przysługiwałoby 
świadectwo pochodzenia bio-
gazu rolniczego, o którym mowa 
w art. 48 Ustawy o odnawial-
nych źródłach energii. W wykazie 
prac legislacyjnych Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska nie ma już 
zapisu dotyczącego wydania tego 
rozporządzenia.
Jest oczywistym, że w świetle zna-
nego projektu nowelizacji Ustawy, 
zakładającego korzystne i co naj-
ważniejsze, długoterminowe wspar-
cie dla biometanu, system wsparcia 
w postaci „brązowych” świadectw 
pochodzenia jest już mało aktu-
alny – szczególnie, że opiera się 

o arbitralne określenie celu (fak-
tycznie udziału energii biometanu 
w energii ogółem) na okres jed-
nego roku (bez gwarancji przedłu-
żenia na następne lata). 
W świetle powyższego, tym bar-
dziej istnieje pilna potrzeba 
przynajmniej skierowania pro-
jektu nowelizacji Ustawy do 
konsultacji publicznych, szcze-
gólnie, że podmioty, które otrzy-
mały już wspomniane „efekty 
zachęty” przystąpiły do procesu 
inwestycyjnego.
20 listopada 2020 r. w wyka-
zie prac legislacyjnych MKiŚ poja-
wił się pod numerem 422 projekt 
rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska zmieniający rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania sys-
temu gazowego. W opisie podano, 
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eneRgIa Z bIOMasy  
– cHp cZy bIOMetan?

1. aspekty tecHnIcZne  
pRODukcjI I ZagOspODaROwanIa 
bIOMetanu w pORównanIu DO cHp

1.1. opis instalacji produkującej 
energię elektryczną i cieplną 
w kogeneracji z biogazu
Z punktu widzenia celów rozdziału 
o biometanie w raporcie, interesuje 
nas tylko porównanie trzech typów 
instalacji z podpunktu 1.1. w obsza-
rze „po wyprodukowaniu biogazu”. 
rozważamy instalację biogazu rol-
niczego, chociaż jak wspomniano 
na wstępie tej części raportu, bio-
metan prawdopodobnie może być 
produkowany również z innych 

że „(...) konieczność opracowania 
zmian do rozporządzenia stanowi 
jeden z istotnych elementów roz-
woju rynku biometanu w Polsce”. 
obecnie rozporządzenie określa 
wyłącznie parametry jakościowe 
w odniesieniu do paliw gazowych 
przesyłanych sieciami przesyło-
wymi i dystrybucyjnymi gazowymi. 
Mając na względzie plany rozwoju 
rynku biometanu w Polsce, istnieje 
potrzeba określenia wymagań jako-
ściowych również w odniesieniu 
do biometanu, których aktualnie 
obowiązujące rozporządzenie nie 
przewiduje.
Prace nad zmianą treści rozpo-
rządzenia będą dotyczyć regu-
lacji określających wymagania 
jakościowe dla paliw gazowych. 

Projektowane regulacje mają na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa 
odbiorców końcowych gazu oraz 
bezpiecznej eksploatacji gazowej 
sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 
poprzez określenie wymogów jako-
ściowych dla biometanu wtłacza-
nego do sieci.
Wejście w życie projektowanych 
rozwiązań umożliwi rozwój rynku 
biometanu w Polsce bez zagro-
żenia dla odbiorców oraz prawi-
dłowej eksploatacji sieci gazowej 
w przypadku zwiększenia udziału 
biometanu w gazie wprowadza-
nym do sieci. Według informacji 
z Ministerstwa Klimatu z 1 grudnia 
br., skierowanie tej propozycji do 
konsultacji publicznych nastąpi 
w grudniu br.
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biogazów. teoretycznie można 
wyobrazić sobie specyficzny mix 
substratów gwarantujących np. 
wyższą zawartość metanu w bio-
gazie, niższą zawartość związków 
siarki, niższą zawartość azotu itd. 
Dla uproszczenia, w tym materiale 
rezygnujemy z powyższych rozwa-
żań, zwracając jednak uwagę, że 
ograniczenie zawartości azotu ma 
zasadnicze znaczenie dla skutecz-
ności procesu uzdatniania. Wynika 
to z faktu, że parametr dopusz-
czający biogaz do uznania go za 
biometan mierzony jest jako war-
tość energii w jednostce objętości. 
Wynika z tego, że np. zawartość 
azotu w biogazie wynosząca 5% 
v/v (np. przy intensywnym oczysz-
czaniu z siarkowodoru metodą 

„biologiczną”, czyli poprzez pom-
powanie do fermentora powietrza), 
może oznaczać niemożliwość osią-
gnięcia oczekiwanego rezultatu. 
Jeżeli w biogazie mamy np. zawar-
tość CH4, Co2 i n2 55%, 40% i 5% 
odpowiednio v/v, to nawet przy 
bardzo wysokim stopniu wyelimi-
nowania ditlenku węgla oraz małym 
wycieku CH4, nie osiągniemy nawet 
34 MJ/nm3 biometanu – część 
objętości zajmie bowiem bezpro-
duktywny energetycznie n2.
W instalacji produkującej energię 
elektryczną i cieplną w kogenera-
cji z biogazu, po wyprodukowaniu 
biogazu, wymaga się jego osusze-
nia i odsiarczenia przynajmniej do 
poziomu 100–300 ppm H2S (wyma-
gana zazwyczaj przez producentów 
silników maksymalna zawar-
tość 500 ppm jest może akcepto-
walna przy założeniu, że silnik po 
zakończeniu przeważnie krótkiego, 
rocznego okresu gwarancyjnego 
będzie sprawiał coraz poważniej-
sze kłopoty). Zespół kogenera-
cyjny o mocy elektrycznej 500 kW 
i zbliżonej mocy cieplnej kosztuje 
w wersji podstawowej ok. 300 tys. 
euro, czyli ok. 1,35 mln zł.
Analiza ekonomiczna zawarta jest 
w pkt. 2.

1.2. opis instalacji produkującej 
biometan z biogazu
Wyprodukowany biogaz musi być 
osuszony i odsiarczony – żeby 
być uznany za biometan, zawar-
tość H2S musi być zbliżona do zera 
(5-7 ppm). tak przygotowany bio-
gaz kierowany jest do instalacji 
uzdatniania, która usuwa przede 
wszystkim ditlenek węgla z miesza-
niny biogazowej.
Istnieją różne zasady podziału 
technologii uzdatniania na grupy. 
najprostszy jest podział na trzy 
grupy, tzn. różne rodzaje absorpcji 
i adsorbcji (ta grupa reprezentuje 
aż ponad 80% instalacji), metody 
membranowe (ok. 8%), krioge-
niczne i mieszane (po ok. 1%).
W ostatnim czasie rośnie udział 
instalacji membranowych i krio-
genicznych – tych pierwszych ze 
względu na coraz lepsze mem-
brany i tym samym większą „spraw-
ność” uzdatniania, tych drugich ze 

względu na możliwość komercyj-
nego zagospodarowania produktu 
ubocznego jakim jest skroplony 
ditlenek węgla13 oraz możliwość 
„odliczenia” (czyli przyjęcia wartości 
ujemnej) od bilansu emisji ditlenku 
węgla wolumenu Co2 wykorzysta-
nego w produkcji szklarniowej, czyli 
wchłanianego przez rośliny.
Jeżeli chodzi o nakłady inwesty-
cyjne i eksploatacyjne, nie ma ide-
alnej technologii uzdatniania, 
kwestia wyboru uzależniona jest 
od wielu czynników, należy jed-
nak przyjąć, że są to urządze-
nia droższe od zespołów CHP, 
zarówno w sensie inwestycyjnym 
jak i operacyjnym.
Jeżeli chodzi o koszt zakupu, to 
średnio można przyjąć poniższe 
ceny linii do uzdatniania:
• ok. 425 Nm3 biogazu na godzinę 
(60% metanu) – ok. 2 mln nm3 
biometanu rocznie, co stanowi 
ekwiwalent instalacji produkują-
cej energię elektryczną z biogazu 
o mocy 1 MW, wynosi ok. 900 tys. 
euro, czyli przy obecnym kursie ok. 
4 mln zł,
• ok. 700 Nm3 biogazu na godzinę 
(60% metanu) oraz 3,5 mln nm3 
biometanu rocznie, co stanowi 
ekwiwalent instalacji produku-
jącej energię elektryczną z bio-
gazu o mocy 1,75 MW wynosi ok. 
1,4 mln euro czyli przy obecnym 
kursie ok. 6,25 mln zł.
W porównaniu do ceny zakupu 
instalacji CHP, urządzenia do uzdat-
niania „obsługujące” zbliżone ilości 
biogazu, kosztują blisko dwa razy 
więcej (w porównaniu do zakupu 
CHP) – dla instalacji 1 MW (elek-
trycznej) w liczbach bezwzględ-
nych jest to ok. 1,5 mln zł więcej.

1.3. opis instalacji mieszanej 
produkującej energię elektryczną/
cieplną/metanu z biogazu
Instalacja mieszana (celowo uni-
kamy słowa „hybrydowa”) jest roz-
wiązaniem optymalnym zarówno 
z punktu widzenia inwestora jak 
i interesów państwa. Płynna zmiana 
profilu produkcji pomiędzy ener-
gią elektryczną, cieplną i gazową 
pozwala na zaspokajanie okre-
ślonych potrzeb energetycznych 
w odpowiednim czasie. Produkcja 
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biometanu w nocy, produkcja bio-
metanu i energii elektrycznej 
w „dolinach” dziennych, produk-
cja energii elektrycznej w godzinach 
szczytu – podobne scenariusze 
zmienności profilu w układzie sezo-
nowym, a nawet rocznym, rozwią-
zują problemy chłonności sieci 
gazowej, bilansu energetycznego 
elektrycznego itd. taka instalacja 
wymaga jednak odważnej regulacji, 
promującej rozwiązanie, przy któ-
rym każdy z powyższych nośników 
energii byłby wynagradzany ade-
kwatnie do zaspakajanych potrzeb 
systemu energetycznego i jego 
odbiorców, przy uwzględnieniu cen 
występujących przy rozdzielnym 
wytwarzaniu powyższych nośników.

2. pRODukcja eneRgII 
eLektRycZnej vs. pRODukcja 
bIOMetanu
Celem niniejszego raportu w zakre-
sie tematyki biometanowej nie jest 
wskazanie kierunku rozwoju sek-
tora biogazowego, rozumianego jako 
produkcja biogazu z biomasy, w kon-
tekście dalszego jego wykorzystania. 
W zależności od konkretnych przy-
padków, sytuacji biznesowych i moż-
liwości technicznych wybory mogą 
być bardzo różne i co najważniejsze, 
równie dobre.
Problem ten rozpatrujemy z punktu 
widzenia uniwersalnej opłacalności, 
ale z uwzględnieniem interesu ogól-
nego, w tym realizacji celów klima-
tycznych i środowiskowych. W tym 
podpunkcie przedstawiamy ogólne 
kryteria wyboru wykorzystania bio-
gazu, w kolejnym ta analiza będzie 
odniesiona do konkretnych warun-
ków panujących lub mających pano-
wać w Polsce, z uwzględnieniem 
w tym przypadku przede wszystkim 
motywacji inwestorów.
Posłużymy się przykładem, w któ-
rym w części biogazowej instala-
cja produkuje 8000 MWh energii 
w biogazie14, czyli ok. 1,33 mln nm3 
biogazu o zawartości 60% metanu. 
Inwestor ma do wyboru zużyć bio-
gaz (po osuszeniu i odsiarczeniu) 
do produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej w kogeneracji lub wypro-
dukować biometan. 
Przy realnej sprawności elektrycz-
nej i cieplnej dla źródła o mocy 

elektrycznej i cieplnej po 1 MW, 
w ciągu roku wyprodukuje się w tej 
instalacji 3200 MWh energii elek-
trycznej i mniej więcej taką samą 
ilość energii cieplnej. Ponieważ 
moc elektryczna CHP jest poni-
żej 500 kW, w systemie FIt sprze-
dając energię elektryczną do sieci 
w obecnych warunkach w Polsce, 
wartość rocznej sprzedaży wyniesie  
3200 MWh x 722 zł = 2 310 400 zł. 
Energię cieplną możemy sprze-
dać w dobrym układzie za ok. 
400 tys. zł (przy cenie sprzedaży 
w granicach 35 zł/GJ). razem przy-
chód wyniesie więc ok. 2,7 mln zł.
Przy produkcji biometanu w ilo-
ści ok. 7840 MWh (zakładamy 2% 
stratę) uzyskamy taki sam przy-
chód przy cenie gwarantowanej 
345 zł/MWh.
Biorąc po uwagę wyższe koszty 
inwestycyjne (por. 1.2.) i prawdo-
podobnie eksploatacyjne, inwestor 
zdecyduje się na produkcję biome-
tanu dopiero przy cenie gwaran-
towanej (nie jest to jednoznaczne 
z „ceną gwarantowaną” w rozumie-
niu Ustawy) ok. 20-25% wyższej.
Powyższe obliczenia są oczywi-
ści bardzo dużym uproszczeniem, 
nie uwzględniają pełnych różnic 
kosztów między tymi dwoma spo-
sobami wykorzystaniu biogazu, 
kosztów energii na potrzeby wła-
sne itd. 
ta kalkulacja wygląda korzystniej 
dla produkcji biometanu, ale przy 
znacznie wyższych mocach gazo-
wych. Dla instalacji o zdolności 
produkcji 32000 MWh w bioga-
zie, czyli ok. 5,32 mln nm3 bio-
gazu o zawartości 60% metanu, 
przychód ze sprzedaży energii 
elektrycznej i cieplnej wyniesie ok. 
9,75 mln zł, czyli przychód „rów-
nowagi” uzyska się przy cenie 
za 1 MWh biometanu ok. 300 zł, 
zatem z 20% „premią” byłoby to 
360 zł/MWh.

bIOMetan w pOLsce  
– baRIeRy I pROpOZycje 

1. LOkaLIZacje I pROceDuRy 
śRODOwIskOwe
Dla realizacji projektu biometa-
nowego niezbędne jest uzyskanie 
poniższych zgód, zezwoleń itp.:

• uzyskanie „efektu zachęty” od 
Prezesa UrE – dokument nie-
zbędny przed podjęciem decyzji 
inwestycyjnej – czas oczekiwa-
nia dla biometanu: poprzednio ok. 
3–4 m-ce, w obecnej sytuacji prak-
tycznie nieosiągalny15;
• uzyskanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach realiza-
cji inwestycji – dla instalacji o mocy 
elektrycznej mniejszej niż 500 kW 
lub produkującej nie więcej niż 
2 mln nm3 biogazu/biometanu  
– 3 m-ce, dla instalacji większych  
– 6 do 12 m-cy;
• uzyskanie warunków zabudowy – 
ok. 3–4 m-ce;
• uzyskanie warunków przyłącze-
niowych np. do sieci Polskiej Spółki 
Gazownictwa – minimum 6 do 12 
m-cy, do czasu ustalenia zadowala-
jących warunków; 
• zapewnienie finansowania przed-
sięwzięcia ze strony instytu-
cji finansującej – w przypadku 
nFoŚiGW i podobnych (pożyczki) 
czas od złożenia wniosku do ewen-
tualnego podpisania umowy to 
ok. 12 mcy. W przypadku banku ok. 
3-6 m-cy, przy czym banki zazwy-
czaj nie procedują projektów nie 
posiadających co najmniej pozwo-
lenia na budowę;
• sporządzenie projektu i uzyska-
nie pozwolenia na budowę – do ok. 
3 m-cy;
• realizacja inwestycji – do 12 m-cy 
przy dobrej organizacji i płynnym 
finansowaniu;
• uzyskanie akceptacji inwesty-
cji przez powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego do 1 m-ca 
(w przypadku zgodności projektu 
z faktycznie wykonanymi pracami), 
w przeciwnym razie – do czasu 
opracowania projektu zastępczego 
lub w poważnych przypadkach – 
czas nieokreślony;
• uzyskanie wpisu do Rejestru Pro-
ducentów Biogazu rolniczego 
prowadzonego przez Dyrektora 
Generalnego Krajowego ośrodka 
Wsparcia rolnictwa – do tygodnia.

2. pRZyłącZa DO sIecI 
gaZOwycH
Pomijając system gazociągów 
przesyłowych o charakterze mię-
dzynarodowym, w Polsce mamy 
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pracowników, działa na tere-
nie całej Polski i dystrybuuje gaz 
poprzez ponad 190 tys. km gazo-
ciągów. Do zadań PSG należy 
prowadzenie ruchu sieciowego, 
rozbudowa, konserwacja oraz 
remonty sieci i urządzeń, doko-
nywanie pomiarów jakości i ilości 
transportowanego gazu. Spółka ma 
ok. 7 mln klientów i zajmuje domi-
nującą pozycję na rynku dystrybu-
cji gazu (97%).

2.3. inne o zasięgu regionalnym
a) Duon Dystrybucja Sp. z o.o., 
Wysogotowo, oSD do 31-12-2025. 
Firma specjalizuje się w dostawach 
gazu ziemnego sieciowego i skro-
plonego (LnG). Aktualnie posiada 
ok. 700 kilometrów własnych gazo-
ciągów, do których przyłączonych 
jest ponad 8000 odbiorców. 
b) EWE Energia Sp. z o.o., Między-
rzecz, oSD do 31-12-2025. Firma 
posiada własną sieć dystrybucyjną 
w 49 gminach, główne w woj. lubu-
skim, lubelskim, łódzkim i śląskim. 
Spółka jest zainteresowana przyłą-
czeniami nowych źródeł, długość 
sieci wynosi obecnie ponad 10 tys. 
km. 

c) G.En. GAZ Energia Sp. z o.o., 
tarnowo Podgórne, oSD  
do 31-12-2025. Firma posiada 
sieć dystrybucyjną w 30 powia-
tach, głównie w woj. poznańskim 
i zachodniopomorskim.
Pozostali oSD działają lokalnie, 
w większości przypadków na tere-
nie jednego zakładu pracy lub na 
niewielkim obszarze.

2.4. operatorzy mobilnej sieci 
dystrybucyjnej
Model Mobilnej Sieci Dystrybu-
cyjnej18 jest określany jako alter-
natywna metoda transportu gazu 
ziemnego do kluczowych ośrod-
ków zapotrzebowania w przy-
padku braku istniejącej sieci 
rurociągów. Wirtualne systemy 
rurociągów pozwalają na trans-
port sprężonego (lub skroplo-
nego) biometanu, w polskich 
warunkach przede wszystkim 
samochodami (butlo-wozy). 
W przypadku butli kompozytowych 
ilość sprężonego gazu osiąga ok. 
12-14 tys. nm3 na naczepie, w przy-
padku tańszych butli stalowych 
(ale z kolei znacznie cięższych) 
jest to ok. 8 tys. nm3. W pierwszym 

(według UrE na dzień 29 listo-
pada 2020 r.) 49 operatorów sieci 
dystrybucyjnych16.

2.1. operator gazociągów 
Przesyłowych gaz-system s.a.
Gaz-System jest firmą strategiczną 
dla polskiej gospodarki oraz bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. Klu-
czowym zadaniem przedsiębiorstwa 
jest transport paliw gazowych siecią 
przesyłową na terenie całego kraju, 
w celu ich dostarczenia do sieci dys-
trybucyjnych oraz do odbiorców 
końcowych podłączonych do sys-
temu przesyłowego. Firma dopusz-
cza możliwość przyłącza do swoich 
sieci źródeł takich jak instalacje bio-
metanowe. Przyłącze do tej sieci, 
ze względu na olbrzymie wolumeny 
przesyłu, eliminuje problem tzw. 
„chłonności sieci”. Wymaga jednak 
wysokich ciśnień. Sieć Gaz-Systemu 
jest bardzo rozproszona, firma publi-
kuje mapę17 jej przebiegu. 

2.2. PgNig/Polska spółka  
gazownictwa s.a.
PSG Sp. z o.o. jest najwięk-
szą spółką Grupy Kapitałowej 
PGniG. Zatrudnia ponad 11,5 tys. 
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styczniem). operator Mobilnej Sieci 
dystrybucyjnej może działać jak 
jednostka bilansując na rzecz samej 
biogazowni, a pośrednio na rzecz 
oSD, do której jest przyłączona, 
zagospodarowując nadwyżki gazu 
nie mogącego być przyjęte przez 
oSD w danym czasie. Pozwoli to 
uniknąć konfliktów i bezproduktyw-
nych propozycji „zmuszania” oSD 
do przyjmowania niemożliwych do 
przyjęcia ilości biometanu do sieci.
operator Mobilnej Sieci Dystrybucyj-
nej może być również rozwiązaniem 
w sytuacji dużej odległości bioga-
zowni od najbliższej sieci dystrybu-
cyjnej lub przesyłowej. oMSD musi 
oczywiście spełniać warunki UrE, 
w tym wiarygodności, ze względu 
na realizację obowiązków oSD np. 
w zakresie potwierdzania do Prezesa 
UrE ilości i parametrów jakościo-
wych biometanu. rzecz jasna każdy 
„konwencjonalny” oSD może rów-
nież pełnić rolę oMSD, w pełnym lub 
częściowym zakresie. Podjęcie funk-
cji MoSD wymaga sporych inwesty-
cji w środki transportu, sprężania, 
redukcji itd. i przede wszystkim wia-
rygodności z punktu widzenia relacji 
biznesowych. Biogazownia współ-
pracująca z MoSD staje się bowiem 
zależna od jego odbioru w stopniu 
większym aniżeli od konwencjonal-
nego20 oSD. 

4. systeMy wspaRcIa 
OpeRacyjnegO
Zgodnie z obowiązującą Ustawą 
o odnawialnych źródłach energii, 
biogaz rolniczy powinien korzystać 
z systemu wsparcia w formie świa-
dectw pochodzenia energii biogazu 
rolniczego („brązowe certyfikaty”) 
lub z systemu wsparcia aukcyjnego. 
Pierwszy system nigdy nie funkcjo-
nował – do 2016 r. z powodu braku 
zainteresowania ze względu na 
niskie ceny ówczesnych „zielonych” 
świadectw pochodzenia, w okre-
sie od 30.06.2016 do 30.06.2018 r. 
ze względu na brak zaintereso-
wania inwestorów, następnie (do 
chwili obecnej) nie funkcjonuje 
ze względu na brak rozporządze-
nia ministra właściwego do spraw 
energii, które powinno być wydane 
z mocy art. 62 powyższej ustawy 
i określającego sposób przelicza-
nia energii biogazu rolniczego na 
energię elektryczną, jako niezbęd-
nego elementu w obowiązującym 
systemie wsparcia. 
Ze względu na ogólną politykę 
wygaszenia systemu wsparcia 
w postaci świadectw pochodzenia, 
braku notyfikacji UE ustawy oZE 
w tym obszarze (od 2015 r.), należy 
założyć, że ten system nie będzie 
już funkcjonował. obowiązująca 
ustawa przewiduje system wsparcia 
dla biogazu rolniczego w postaci 
systemu aukcyjnego, jednakże brak 
zarówno wspomnianego powyżej 
rozporządzenia jak i doprecyzowa-
nia regulacji powoduje dysfunkcjo-
nalność systemu.
od ubiegłego roku działa między-
resortowy zespół d.s. nowelizacji 
ustawy oZE, który miał zakończyć 
prace w końcu kwietnia 2020. Przy 
Ministerstwie Klimatu działa rów-
nież zespół powołany wyłącznie do 
spraw biogazu sieciowego (biome-
tanu), w skład, którego wchodzą 
m.in. przedstawiciele Ministerstwa 
Klimatu i Ministerstwa rolnictwa, Pol-
skiej Spółki Gazownictwa i PGniG.
W związku ze zbliżającą się pełną 
implementacją nowej Dyrektywy 
o odnawialnych Źródłach Ener-
gii (rED II) od maja 2020 r. obser-
wujemy wyraźne zainteresowanie 
biometanem, wynikające przede 
wszystkim z konieczności realizacji 

przypadku jest to ilość produko-
wana dziennie przez największe 
z rozważanych w polskich warun-
kach instalacjach biometanowych 
(ok. 5 mln nm3 rocznie). 
Po osiągnięciu celu moduł jest 
łączony z jednostką dekompresyjną 
i/lub regazyfikującą i ponownie 
przekształcany w stan gazowy do 
użytku w sektorze przemysłowym, 
transportowym, energetycznym 
lub mieszkaniowym. Zazwyczaj 
model ten ma na celu zapewnienie 
dostaw do odizolowanych (w sen-
sie gazowym) obszarów, których 
np. w Polsce jest relatywnie dużo, 
ze względu na ciągle niski stopień 
gazyfikacji kraju19, szczególnie na 
obszarach wiejskich. System ten 
może mieć w naszych warunkach 
bardzo istotne, inne znaczenie. 
Przy jego pomocy rozwiązuje 
się bowiem problem tzw. „chłon-
ności sieci”. Generalnie model 
polskiej sieci gazowej charak-
teryzuje się „wypustkowością”, 
tzn. od gazociągu o wyższym 
ciśnieniu odchodzą sieci o niż-
szym ciśnieniu o charakterze 
quasi – wyspowym, tzn. nie połą-
czone gazociągiem równoległym 
do rurociągu o wyższym ciśnie-
niu, ale pracującym w ciśnieniu niż-
szym. W obrazowy sposób można 
to porównać do „ślepej uliczki”, 
w dodatku z ruchem jednostron-
nym. W związku z naturalnymi 
wahaniami dobowymi (dzień-noc) 
oraz sezonowymi (sezon grzew-
czy-sezon letni) powstaje problem 
w zabezpieczeniu możliwości sta-
łego odbioru biometanu od źródła 
jakim jest biogazownia, pracu-
jąca w ruchu ciągłym i nie mogąca 
zatrzymać i wznowić procesu pro-
dukcji biometanu w jakimkolwiek 
rozsądnym terminie (uruchomie-
nie biogazowni po jej zatrzymaniu 
może trwać nawet kilka mie-
sięcy, wygaszenie to okres co naj-
mniej jednego miesiąca). Wahania 
dobowe są mniejszym problemem 
– każda biogazownia może zabez-
pieczyć przechowanie kilkunasto-
godzinnej produkcji. Problemem są 
wahania tygodniowe, a szczególnie 
sezonowe (dochodzące do nawet 
kilkudziesięciokrotnych różnic np. 
pomiędzy lipcem a grudniem czy 

w związku ze zbliżającą 
się PełNą imPlemeNtacją 
Nowej dyrektywy 
o odNawialNych 
Źródłach eNergii (red 
ii) od maja 2020 r. 
obserwujemy wyraŹNe 
zaiNteresowaNie 
biometaNem, wyNikające 
Przede wszystkim 
z koNieczNości realizacji 
Narodowego celu 
wskaŹNikowego, czyli 
udziału bioPaliw 
w zużyciu Paliw Na 
Potrzeby traNsPortu. 
zaPotrzebowaNie Na 
biometaN dla realizacji 
Ncw oceNia się obecNie 
Na ok. 1 mld Nm3 roczNie
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narodowego Celu Wskaźnikowego, 
czyli udziału biopaliw w zużyciu 
paliw na potrzeby transportu. od 
2020 r. w kolejnych latach nomi-
nalny nCW ma wynosić 8,5, 8,6 
i 8,7 proc., przy czym minimalny 
poziom realizacji tego obowiązku 
ma wynieść 80% pozostała część 
może być rozliczona za pomocą 
opłaty zastępczej.
Pomimo spadku zużycia paliw 
transportowych w wyniku pan-
demii Covid-19 w 2020 r., według 
aktualnych prognoz, Polska nie 
jest w stanie zrealizować nCW 
bez importu biopaliw lub bio-
komponentów do ich produkcji. 
W związku z powyższym powstało 
bardzo poważne zainteresowa-
nie biometanem, który może mieć 
zastosowanie w realizacji nCW co 
najmniej na dwa sposoby: jako bio-
metan do produkcji biowodoru21 
niezbędnego dla biopaliw oraz jako 
bezpośrednie paliwo w transporcie, 
w formie sprężonej lub skroplonej. 
Zapotrzebowanie na biometan dla 
realizacji nCW (obecnie) ocenia się 
na ok. 1 mld nm3 rocznie.
W końcu września br. przekazano 
dla kilkunastu podmiotów treść 
proponowanych zmian w ustawie 
o oZE, podejmując proces „przed 
– konsultacji” przed zakładanym na 
grudzień skierowaniem projektu do 
konsultacji społecznych. 
13 października br. podpisano 
w Warszawie „List intencyjny 
o ustanowieniu partnerstwa na 
rzecz rozwoju sektora biogazu 
i biometanu oraz zawarcia porozu-
mienia sektorowego”. Pod listem 
ze strony rządowej podpisali się 
Minister Klimatu Michał Kurtyka 
i Pełnomocnik rządu ds. oZE Ire-
neusz Zyska. Do porozumienia 
przystąpiło 17 podmiotów, tym tak 
kluczowe dla projektów biome-
tanowych jak PKn orlen, PGniG, 
PSG, PFr i inne, w tym społeczne22.
13 listopada 2020 r. obyło się pierw-
sze spotkanie sygnatariuszy Listu, 
w trakcie którego zaproponowano 
grupy robocze ds. węzłowych tema-
tów związanych z tematyką biome-
tanu, a Ireneusz Zyska zapowiedział 
skierowanie projektu nowelizacji 
ustawy oZE do konsultacji społecz-
nych w styczniu 2021.

Prawdopodobny23 system wspar-
cia operacyjnego może wyglądać 
następująco:

• Cena gwarantowana
Biometan (czyli biogaz o parame-
trach gazu sieciowego), o speł-
nieniu wymogów jakościowych 
wynikających z rozporządzenia 
Ministra właściwego ds. Energii 
będzie korzystał z przywileju ceny 
gwarantowanej, na zasadach zbli-
żonych do systemu wsparcia dla 
energii elektrycznej z biogazu rol-
niczego. System wsparcia dla danej 
instalacji ma trwać przez 15 lat.
Mechanizm uzyskania przez produ-
centa ceny gwarantowanej polega 
na pokryciu tzw. „ujemnego salda” 
miesięcznego, czyli różnicy pomię-
dzy ceną gwarantowaną pomno-
żoną przez wielkość produkcji 
w danym miesiącu, a sumą ilora-
zów wielkości produkcji dla każ-
dego dnia w miesiącu i ceny tzw. 
„dnia następnego” gazu ziemnego 
na towarowej Giełdzie Energii.
Systemem zarządzać będzie 
Zarządca rozliczeń S.A., który 
przekazuje saldo ujemne na rachu-
nek producenta biometanu, przy 
czym nie ma dla tego systemu zna-
czenia, po jakiej cenie gaz został 
sprzedany. Zarządca rozliczeń 
otrzymuje od producenta gwaran-
cje pochodzenia wystawione przez 
Prezesa UrE i sprzedaje je na tGE, 
jako instrumenty giełdowe kupo-
wane m.in. przez podmioty reali-
zujące nCW, przy czym dalszy los 
gwarancji nie ma znaczenia dla 
wielkości środków uzyskiwanych 
przez producentów biometanu. ten 
system powoduje, że pozbawiony 
gwarancji pochodzenia biome-
tan jest dla jego odbiorcy de facto 
gazem ziemnym, ale nie wpływa to 
na dochodowość przedsięwzięcia.
Cena gwarantowana będzie indek-
sowana corocznie inflacją, tak jak 
ceny aukcyjne, na zasadach ogól-
nych w oZE.
Pierwsza cena gwarantowana będzie 
zapewne obliczona z uwzględnie-
niem cen referencyjnych dla ener-
gii elektrycznej z biogazu rolniczego 
w kogeneracji i powinna wynosić24, 
w zależności od wielkości instalacji, 
od 350 do 400 zł/MWh.

określona zostanie maksymalna 
produkcja roczna biogazu rolni-
czego, korzystającego z uprzy-
wilejowanego systemu wsparcia 
w postaci ceny gwarantowanej. 
Prawdopodobnie będzie to 6 mln 
nm3 biogazu rocznie – powyżej tej 
ilości można uczestniczyć w aukcji.

• Sprzedaż do podmiotów  
realizujących Ncw
narodowy Cel Wskaźnikowy reali-
zuje obecnie 16 podmiotów25, 
w tym PKn orlen, Lotos, Shell, BP, 
Slovnaft i inne firmy z branży pali-
wowej. W tym przypadku, system 
wsparcia dla biometanu polega na 
nałożeniu na podmioty realizujące 
nCW obowiązku zakupu określonej 
ilości biometanu dla realizacji tego 
celu, pod rygorem konieczności 
uiszczenia „opłaty biometanowej”, 
czyli inaczej opłaty zastępczej, 
która ma być wyższa od ceny gwa-
rantowanej, ale i tak niższa, niż kary 
grożące podmiotom nCW w przy-
padku braku realizacji celu.
oczywiście w tym systemie wspar-
cia gwarancje pochodzenia oraz 
świadectwa zgodności z poli-
tyką zrównoważonego rozwoju są 
przekazywane wraz z zakupem 
do odbiorcy biometanu, ponie-
waż służą do realizacji nCW oraz/
lub do realizacji narodowego Celu 
redukcyjnego (zmniejszenia emi-
sji gazów cieplarnianych). Prefero-
wany jest biometan wytworzony 
z określonych surowców nazywa-
nych łącznie „substratami II gene-
racji”, tzn. nie uczestniczących 
w łańcuchu żywnościowym, inaczej 
nazywanych „odpadowymi”. Szcze-
gólnie ważną rolę odgrywają tutaj 
surowce lignocelulozowe.
W tym systemie strony negocjują 
cenę, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim cenę gwarantowaną 
z pierwszego systemu wsparcia, 
będącą naturalnym punktem odnie-
sienia dla sprzedającego (cena 
alternatywna, jak sama nazwa 
wskazuje gwarantowana). 
Dla kupującego ma też znacze-
nie redukcyjność danego biome-
tanu, wynikająca ze stosowanych 
substratów i przyjętej technolo-
gii produkcji oraz logistyki trans-
portu surowców. Im niższa emisja 
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wynikająca z wykorzystania danego 
biometanu przez kupującego (emi-
sje mogą być nawet „ujemne”), tym 
większą cenę może zaoferować.
na korektę tej ceny ma też wpływ 
wysokość ceny za emisję 1 Mg Co2 
wynikająca z EtS.

• Sprzedaż eksportowa  
do krajów ue
Zapotrzebowanie na biome-
tan rośnie we wszystkich krajach 
UE, realizujących zbliżone pro-
gramy zarówno w biopaliwach 
jak w redukcji emisji w celu osią-
gnięcia neutralności klimatycznej. 
W Polsce nie funkcjonuje jesz-
cze rejestr biometanu, nie możemy 
więc być uczestnikiem rejestru 
transgranicznego. 
nie oznacza to jednak, że dany pro-
ducent nie może poddać się certy-
fikacji w akredytowanej instytucji 
europejskiej i nie może sprzedać 
biometanu, np. w formie sprężonej 
czy skroplonej do innego kraju UE. 
Według niepotwierdzonych infor-
macji, za biometan o niskiej emi-
sji można uzyskać w eksporcie 
cenę ok. 65–70 EUr/MWh, co przy 
obecnym kursie wynosi ok. 300 zł/
MWh.

5. FInansOwanIe pROjektów 
bIOMetanOwycH
Finansowanie przedsięwzięć bio-
gazowych zostało omówione we 

wcześniejszych rozdziałach. Finan-
sowanie projektów biometano-
wych jest znacznie trudniejsze, ze 
względu na brak regulacji dotyczą-
cych systemu wsparcia operacyj-
nego. Brak jest dedykowanych dla 
biometanu programów nFoŚiGW.

6. gwaRancje pOcHODZenIa 
I śwIaDectwa 
ZgODnOścI Z pOLItyką 
ZRównOważOnegO ROZwOju
Gwarancję pochodzenia biome-
tanu wystawiać powinien Prezes 
UrE na podstawie informacji uzy-
skanych od operatora sieci dys-
trybucyjnej potwierdzających 
jednoznacznie, poza ilością ener-
gii zawartej biometanie, spełnienie 
wymogów jakościowych kwalifi-
kujących biogaz do kategorii bio-
metanu. Częstotliwość, rodzaj 
i miejsce pomiarów określone 
będzie prawdopodobnie w rozpo-
rządzeniu, o którym mowa w akapi-
cie „Biometan” tej części raportu. 
Świadectwa zgodności z polityką 
zrównoważonego rozwoju powinny 
w zasadzie informować o całkowi-
tej sumie emisji gazów cieplarnia-
nych wywołanych bezpośrednio lub 
pośrednio podczas pełnego cyklu 
życia produktu (przedsiębiorstwa). 
Jest on wyrażony jako ekwiwa-
lent dwutlenku węgla na jednostkę 
funkcjonalną produktu (Co2eq/jed-
nostkę funkcjonalną). Popularne 

określenie to „ślad węglowy”, któ-
rego miarą jest t Co2eq – tona 
ekwiwalentu dwutlenku węgla, 
pozwalająca porównywać emisje 
różnych gazów na wspólnej skali 
(np. 1 tona metanu odpowiada 25 
tonom Co2eq). Ślad węglowy orga-
nizacji obejmuje emisje spowodo-
wane przez wszystkie jej działania, 
wliczając w to zużycie energii przez 
wykorzystywane przez nią budynki 
i środki transportu. Ślad węglowy 
produktu obejmuje emisje spowo-
dowane wydobyciem surowców, 
z których został wytworzony, pro-
dukcją, użytkowaniem oraz skła-
dowaniem bądź recyklingiem po 
zużyciu.
W przypadku biometanu te obli-
czenia mają duże znaczenie dla 
wartości tego gazu na rynku innym, 
niż wynikającym z systemu cen 
gwarantowanych. Dla przykładu 
można podać, że w ślad za kalkula-
cjami zawartymi w rED II produk-
cja biometanu wykorzystywanego 
w transporcie:
a) ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych – wartość typowa dla 
biometanu wyprodukowanego 
z mokrego obornika, z produktem 
pofermentacyjnym przechowywa-
nym w zamkniętym zbiorniku, ze 
spalaniem gazów odlotowych (przy 
procesie uzdatniania biogazu do 
biometanu) wynosi 206% (standar-
dowa 202%).
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b) te same wartości dla biome-
tanu wyprodukowanego z całych 
roślin kukurydzy, z produktem 
pofermentacyjnym przechowy-
wanym w otwartych zbiornikach 
i bez spalania gazów odloto-
wych wynoszą zaledwie 35% 
(wartość typowa) i 17% (wartość 
standardowa).
W przypadku produkcji biome-
tanu (opcja a) uzyskujemy emi-
sję ujemną w wysokości 103 g 
Co2eq/MJ, co przy cieple spa-
lania np. 36 MJ/nm3 oznacza 
ujemną emisję ok. 3,8 kg/nm3, 
a przy wykorzystaniu wychwyco-
nego Co2 z procesu uzdatniania 
w obiegu zamkniętym poprzez 
absorpcję przez rośliny szklar-
niowe, dodatkowo ok. 1,2 kg/nm3, 
co daje razem ok. 5 kg ujemnej 
emisji na 1 nm3. Dla instalacji pro-
dukującej biometan w powyższy 
sposób, w ilości np. 5 mln nm3 
rocznie, oznacza to ujemną emi-
sję 20 tys. t Co2 rocznie.

7. euROpean RenewabLe 
gas RegIstRy (eRgaR)26 – 
euROpejskI RejestR gaZu 
ODnawIaLnegO 
Misją ErGar jest umożliwienie 
transgranicznego transferu certy-
fikowanych gazów pochodzących 
z oZE (w tym przede wszyst-
kim biometanu). Ideą systemu jest 
bilansowanie masy biometanu dys-
trybuowanego w europejskiej sieci 
gazowej. Po wprowadzeniu biome-
tanu do sieci i zmieszaniu z gazem 
ziemnym, nie ma już możliwo-
ści odróżnienia gazu ziemnego od 
biometanu, tak więc bilansowanie 
masy potwierdzone odpowiednią 
dokumentacją, umożliwia transgra-
niczne przekazywanie certyfikatów, 
zapobiegając podwójnej sprze-
daży i naliczaniu, czyli w praktyce 
umożliwiając obrót transgraniczny. 
W grudniu 2017 r. ErGar wystąpił 
o uznanie przez Komisję Europej-
ską takiego systemu jako dobro-
wolnego, zgodnie z Dyrektywą 
w sprawie odnawialnych źródeł 
energii, Dyrektywą w sprawie jako-
ści paliw i innymi powiązanymi 
dokumentami legislacyjnymi. Doku-
mentacja jest obecnie przedmio-
tem negocjacji z KE.

wykORZystanIe bIOMetanu

1. wykORZystanIe bIOMetanu 
na ceLe tRanspORtOwe
Biometan może być wykorzy-
stany bezpośrednio do celów 
transportowych jako paliwo do 
pojazdów napędzanych CnG 
(sprężony gaz ziemny) lub LnG 
(skroplony gaz ziemny). Pojazdy 
zasilane tymi gazami nie wyma-
gają żadnych przeróbek i dosto-
sowań, biometan w danej formie 
zastępuje gaz ziemny. W warun-
kach niemieckich (przebieg 
samochodu osobowego 14 tys. 
km rocznie) 1 mln samochodów 
zasilanych biometanem redu-
kuje emisję Co2 o 1,6 mln ton/
rok, w warunkach polskich mog-
łoby to być nawet 3-4 razy 
więcej. 
Wykorzystanie biometanu pośred-
nie dla realizacji celów w trans-
porcie (nCW) jest obecnie 
analizowane z punktu widze-
nia opłacalności ze względu na 
alternatywne sposoby jego uzy-
skania z procesu elektrolizy z - 
teoretycznie - tańszej energii np. 
z wiatraków czy PV. na uwagę 
zasługuje fakt, że nie ma pro-
blemu mieszania biometanu 
z gazem ziemnym, w przeciwień-
stwie np. do mieszania biodiesla 
z olejami napędowymi.

2. wykORZystanIe bIOMetanu 
na ceLe eneRgetycZne
Biometan jest w tym rozwiąza-
niu sposobem na magazynowanie 

zaPotrzebowaNie Na 
biometaN rośNie we 
wszystkich krajach ue, 
realizujących zbliżoNe 
Programy zarówNo 
w bioPaliwach jak 
i w redukcji emisji w celu 
osiągNięcia NeutralNości 
klimatyczNej. w Polsce 
Nie fuNkcjoNuje jeszcze 
rejestr biometaNu, tak 
jak w kilku krajach eu, 
Nie możemy więc być 
uczestNikiem rejestru 
traNsgraNiczNego
 
 

energii z oZE w sytuacji zwięk-
szającego się udziału tej korzyst-
nej, ale niestabilnej energii (wiatr, 
słońce). Przy stosunkowo niewiel-
kiej podaży energii z tego rodzaju 
oZE, jest ona skutecznie bilanso-
wana przez energetykę konwencjo-
nalną, jednakże w miarę wzrostu 
udziału energii z wiatru i słońca 
w zużyciu energii ogółem, problem 
bilansowania będzie coraz więk-
szy. Biometan w zbiornikach nisko-
ciśnieniowych w formie gazowej, 
alternatywnie w formie wysoko 
sprężonego gazu lub skroplonej, 
stanowi jedyny w pełni kontrolo-
walny i sterowalny, o potencjalnie 
dużej pojemności magazyn ener-
gii z oZE, która może być wyko-
rzystywana w nocy lub w czasie 
bezwietrznym.

3. wykORZystanIe bIOMetanu 
na ceLe pRODukcjI cHeMIcZnej
Biometan może być wykorzy-
stywany przy produkcji kwasów, 
żywic, alkoholi, metanolu, biopo-
limerów i szeregu innych produk-
tów chemicznych. Zastosowanie 
biometanu w miejsce gazu ziem-
nego ma sens ekonomiczny 
w przypadku rosnących opłat 
środowiskowych.

euROpejskI ZIeLOny łaD 
I stRategIa MetanOwa – 
sZansa DLa pOLskI? 
Generalnie kwestia Europejskiego 
Zielonego Ładu jest z punktu 
widzenia Polski ciągle dyskusyjna, 
przynajmniej co do wysokości 
celów w poszczególnych latach 
do 2050 r. oraz środków, o które 
występuje Polska w ramach Fun-
duszu Sprawiedliwej transfor-
macji. Z tego też powodu oraz 
ograniczenia wielkości tej czę-
ści raportu, nie chcemy odnosić 
się do tego programu, możemy 
jednak zwrócić uwagę na pewien 
fragment EZŁ, którym jest strate-
gia metanowa, ogłoszona w paź-
dzierniku br. i będąca sposobem 
redukcji emisji metanu, najgroź-
niejszego gazu cieplarnianego. 
W tym obszarze biometan może 
odegrać znaczącą rolę – poprzez 
maksymalizacje wykorzystania do 
produkcji biometanu odpadów 
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z produkcji rolniczej, mając na 
uwadze, że rolnictwo odpowiada 
za 54% emisji metanu w UE. 
Przyjmuje się, że 2/3 tej emisji ma 
swoje źródło w odpadach hodow-
lanych, przede wszystkim obor-
niku, a więc odpadów znakomicie 
mogących być wykorzystanych do 
produkcji biometanu. Wyprzedza-
jąc propozycje UE, w interesie pol-
skiego sektora rolnego, a także 

gazowego, niezbędne jest jak naj-
szybsze przygotowanie planów 
działań na rzecz ograniczenia emi-
sji metanu.
Polskie rolnictwo może nie tylko 
nie zostać dotknięte strategią 
metanową UE, może ją wykorzy-
stać do wzmocnienia swojej kon-
kurencyjności, współdziałając 
z sektorem biometanu w realiza-
cji zarówno celów redukcyjnych 

jak i wskaźnikowych, z korzyścią 
dla ekonomiki produkcji zwie-
rzęcej w Polsce, jej rozwoju a nie 
ograniczania. Wymaga to stosun-
kowo prostych działań w zakresie 
produkcji biometanu z prze-
wagą obornika w strukturze 
substratowej.

Marek pituła
w imieniu polskiego stowarzyszenia 

biometanu

RekOMenDacje 

•  Wyprodukowanie 1 mld m3 biometanu w 2025 r. wymaga 
uruchomienia do końca 2024 r. blisko 500 biometanowni 
o zdolności produkcyjnej ok. 2 mln m3 biometanu rocznie 
(lub proporcjonalnie mniej większych instalacji, przy czym 
ze względu na logistykę można mówić o instalacjach nie 
większych niż 4-5 mln nm3 biometanu rocznie). Mając do 
dyspozycji nieco ponad trzy lata na budowę takiej ilości 
instalacji, oznacza to statystycznie uruchamianie w latach 
2023 – 2024 kilku instalacji tygodniowo.

•  Jeżeli bralibyśmy pod uwagę konwersję istniejących 
instalacji produkujących energię elektryczną z biogazu 
rolniczego, to należy pamiętać, że tylko 10% z nich 
stanowią biogazownie oddane do użytku w ciągu ostatnich 
czterech lat, większość ma po ok. 6-7 lat, a najstarsze już 
15 lat i powinny być zainteresowane zmianą produktu na 
biometan lub podjęciem działalności „hybrydowej”, tzn. 
produkcją zarówno biometanu jak i energii elektrycznej 
w kogeneracji. Deklarowana produkcja biogazu przez 
wszystkie biogazownie rolnicze wynosi ok. 480 mln m3 
biogazu, a więc prawdopodobnie ok. 150 – 280 mln m3 
biometanu, z czego można by pozyskać nawet 100 mln m3 
rocznie po konwersji lub „hybrydyzacji”. 

•  Atrakcyjna cena gwarantowana mogłaby też skłonić 
część instalacji gazu wysypiskowego oraz z oczyszczalni 
ścieków do produkcji biometanu, ale raczej dotyczyłoby to 
największych instalacji.

•  Niezależnie od oczekiwania na regulacje zapewniające 
„bankowalność” projektów, do najważniejszych barier 
w realizacji tego ambitnego planu należą:
3  Planowane instalacje są co do zasady instalacjami, które 

wymagają decyzji środowiskowej, wydania warunków 
zabudowy oraz uzyskania pozwolenia na budowę. 
Większość banków nie chce poważnie procedować 
wniosków, które nie mają dokumentowych podstaw 
do uruchomienia procesu inwestycyjnego. Procedurę 
formalną + finansową oceniamy na ok. 1,5 roku +/- 6 m-cy.

3  Znane nam warunki przyłączenia do sieci gazowej 
zawierają standardowo okres realizacji przyłączenia 
4 lata (!), w praktyce może to oznaczać od 1,5 do 2,5 
roku, przy czym często nie wynika to ze złej woli oSD, 
ale raczej z procedur, w tym wewnętrznych, które np. 

utrudniają rozpoczęcie inwestycji przyłączeniowej bez 
pewności, że instalacja biometanowa powstanie (poza, 
być może, sytuacją opłacenia przez inwestora 100% 
kosztów przyłączeniowych, z pozostaniem środków 
trwałych przyłącza własnością oSD, na co z kolei nie 
zgadzają się ani inwestorzy, ani ich banki).

3  Znane nam projekty sektora prywatnego oraz 
państwowego mówią o ok. 50 instalacjach, co do 
których są wstępne koncepcje ogólne. nie dotyczy to 
dosłownie kilkunastu już realizowanych projektów, które 
będą funkcjonalne pomiędzy 30 czerwca a 31 grudnia 
2021 r., oraz kilku przypadków spodziewanej konwersji 
biogazowni „elektrycznych” na „biometanowe”.

•  Należałoby podjąć formalną procedurę legislacyjną zmiany 
Ustawy oZE, na bazie tego co już jest zredagowane 
(z pewnymi korektami, które można wprowadzić w bardzo 
krótkim okresie), ewentualne zmiany mogą być dokonane 
na etapie konsultacji i uzgodnień; jest to zadanie dla 
Ministerstw Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa 
rolnictwa, korzystając ze wsparcia (na etapie konsultacji 
publicznych lub wcześniej w ramach Listu intencyjnego 
w procesie tworzenia umowy (porozumienia) sektorowego.

•  Należałoby rozważyć zmianę Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie 
kwalifikacji instalacji wytwórczych biogazu i biometanu 
poprzez zmianę parametrów wykluczający te instalacje 
z zakresu objętego rozporządzeniem.

•  Należałoby przeprowadzić kierunkową kampanię 
informacyjną skierowaną do wójtów, burmistrzów, 
dyrektorów rDoŚ, Sanepidów, Wód Polskich 
i innych instytucji mających wpływ na proces decyzji 
środowiskowych, zawierającą kilkanaście szeroko opisanych, 
najważniejszych informacji dotyczących biometanu i jego 
produkcji oraz zagospodarowania pofermentu; jest to 
zadanie, które znakomicie może być zrealizowane przez 
Krajowy ośrodek Wsparcia rolnictwa we współpracy z oDr 
i organizacjami społecznymi.

•  Należałoby uruchomić programy w ramach środków 
nFoŚiGW dedykowane dla biometanu w systemie 
instrumentów zwrotnych (pożyczek) z gwarancjami BGK 
lub innej państwowej instytucji finansowej.

BIoMEtAn



93

RapoRt Biogaz w polsce

pRZypIsy 

  1.  Biopaliwa to wszystkie paliwa, wyprodukowane 
z biomasy. Za biomasę uważa się całość materii 
roślinnej i zwierzęcej, ulegającej biodegradacji oraz 
produkty ich przemiany materii.

  2.  Przedłożone materiały są efektem roboczej 
dyskusji, tym samym nie stanowią na tym etapie 
dokumentu oficjalnie konsultowanego przez 
Ministerstwo Klimatu zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie pracy rady Ministrów.

  3.  rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 2 lipca 
2010 r.

  4.  Biomasa – ulegającą biodegradacji część 
produktów, odpadów lub pozostałości 
pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym 
substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa 
i związanych działów przemysłu, w tym 
rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną 
biomasę, w szczególności w postaci brykietu, 
pelletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą 
biodegradacji część odpadów przemysłowych 
lub komunalnych pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji 
do przetwarzania odpadów oraz odpadów 
z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 
w szczególności osadów ściekowych, zgodnie 
z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania 
części energii odzyskanej z termicznego 
przekształcania odpadów.

  5.  o wartości liczby Wobbego z zakresu od 45,0 
MJ/m włącznie do 56,9 MJ/m3).

  6.  Przy przyjęciu za standardową wartość 39,5 MJ/
nm3 za PGniG: http://pgnig.pl/dla-domu/poradnik/
czym-jest-gaz-ziemny, przy braku innych gazów 
energetycznych w biometanie (np. H2).

  7.  https://www.igg.pl/czlonkowie-izby
  8.  Jest to ok. 0,8 % zużycia europejskiego ogółem, 

czyli ta średnia dla Polski wynosiłaby ok. 150 mln 
nm3 rocznie.

  9.  W Polsce zużywamy obecnie ok 19 mln nm3 gazu 
ziemnego (czyli tyle ile np. Belgia), największy 
konsument w Europie, niemcy, zużywają blisko 90 
mld nm3 .

10.  to samo rozporządzenie regulowało również 
parametry jakościowe biometanu (wówczas 
określanego jako biogaz wtłaczany do sieci), 
odsyłając tę kwestię do rozporządzenia tzw. 
„systemowego”, czyli regulującego jakość 
wszystkich paliw gazowych w sieciach 
dystrybucyjnych, bez rozróżnienia ich pochodzenia.

11.  Wnioski złożone o dofinansowanie do rPo woj. 
lubelskiego zostały odrzucone na etapie oceny 
merytorycznej, ze względu na przyjęcie przez 
LAWP (instytucją pośrednicząca), że biometan 
nie jest energia odnawialną, co potwierdził 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie 
większością głosów.

12.  Art. 48.1. Wytwórcy biogazu rolniczego 
w instalacji odnawialnego źródła energii, 
w której biogaz rolniczy został wytworzony, 
przysługuje świadectwo pochodzenia biogazu 
rolniczego potwierdzające jego wytworzenie oraz 
wprowadzenie do sieci dystrybucyjnej gazowej. 

13.  W instalacjach membranowych również 
istnieje możliwość wychwycenia i skroplenia 
odseparowanego ditlenku węgla, jest to zazwyczaj 
opcja dodatkowa.

14.  Ciepło spalania.
15.  Prezes UrE znajduje się w niezręcznej sytuacji 

– z jednej strony z mocy ustawy po spełnieniu 
określonych warunków, musi wydać „efekt 
zachęty”, z drugiej zaś strony może (a raczej 
musi) odesłać przedsięwzięcie do nieistniejącego 
faktycznie systemu wsparcia, co w konsekwencji 
może powodować skutki odszkodowawcze dla 
Skarbu Państwa.

16.  https://rejestry.ure.gov.pl/o/16.
17.  https://swi.gaz-system.pl/swi/public/#!/gis/map/

preview?id=10059&lang=pl.
18.  W wielu krajach taki sposób dystrybucji paliw 

gazowych określa się mianem „wirtualnych” 
sieci, uważamy jednak, że w związku z faktem 
fizycznego przemieszczania się paliw w opisanym 
modelu, określenia „mobilna” dla sieci jest bardziej 
właściwe. 

19.  W 2019 oceniano, że ok. 40% powierzchni kraju 
nie ma dostępu do sieci gazowej, na obszarach 
wiejskich ten procent jest znacząco wyższy.

20.  Przy zaprzestania odbioru biometanu przez 
„konwencjonalnego” oSD, pozostaje zawsze 
alternatywna w postaci MoSD, w przeciwnym 
wypadku nie ma takiego rozwiązania, pozostaje 
innym noSD.

21.  Wodór wyprodukowany w procesie elektrolizy 
nie jest biowodorem, wodór powstały w wyniku 
reformingu parowego biometanu jest biowodorem.

22.  https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-list-
intencyjny-na-rzecz-rozwoju-sektora-biogazu-i-
biometanu-w-polsce.

23.  Podane w tym raporcie założenia do nowelizacji 
opierają się wyłącznie na analizie dotychczasowych 
dyskusji branżowych i nie muszą być słuszne, 
w formalnym procesie legislacyjnym mogą przyjąć 
zupełnie inny kształt. raport powstaje w sytuacji 
wysokiej niepewności przyszłych zdarzeń i nie 
może być podstawą do jakichkolwiek decyzji 
inwestycyjnych poszczególnych podmiotów.

24.  Przy niższej cenie nie będzie prawdopodobnie 
zainteresowania inwestowaniem w biometan, 
ze względu na korzystną alternatywę w postaci 
inwestycji w produkcję energii elektrycznej 
i cieplnej biogazu rolniczego.

25.  https://rejestry.ure.gov.pl/o/17.
26.  na podstawie informacji ze strony http://www.ergar.

org/abous-us/.
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BIoWoDór

bIOwODóR  
– paLIwO pRZysZłOścI

WoDór (H) to JEDEn Z nAJCZęŚCIEJ SPotyKAnyCH 
PIErWIAStKóW nA ZIEMI, UWAżAny ZA PALIWo DoSKonAŁE, 
ZAPEWnIAJąCE nAJCZyStSZE I nAJWyDAJnIEJSZE SPALAnIE. 
W PoJAZDACH WoDór MożE Być UżyWAny JAKo PALIWo 
nA DWA SPoSoBy: Do WytWArZAnIA PrąDU W oGnIWACH 
PALIWoWyCH (GDy ŁąCZy SIę Z tLEnEM PoWStAJE tyLKo 
EnErGIA I CZyStA WoDA) LUB Do ZASILAnIA SILnIKóW 
SPALInoWyCH, W KtóryCH WCIąż GWArAntUJE ZnACZnIE 
nIżSZy PoZIoM EMISJI toKSyCZnyCH SKŁADnIKóW SPALIn 
nIż InnE PALIWA.

Pomimo powszechności wystę-
powania, wodór w stanie wol-
nym praktycznie nie występuje, 
trzeba go produkować. obecnie 
najbardziej ekonomicznym spo-
sobem wytwarzania wodoru jest 
przekształcanie gazu ziemnego 
pod wpływem ciepła (refor-
ming parowy gazu), rzadziej 
zaś przy użyciu bardziej ener-
gochłonnych metod, takich jak 
elektroliza wody, która pozwala 
uzyskać wodór poprzez rozdzie-
lanie wody na wodór i tlen pod 
wpływem prądu elektrycznego. 
Wodór uzyskany z reformingu 
parowego biometanu (powsta-
łego z biomasy) możemy 
nazywać wodorem pochodze-
nia biologicznego, a wodór 
powstały w procesie elektro-
lizy wody z udziałem energii 
z oZE możemy nazywać pali-
wem odnawialnym pochodzenia 
niebiologicznego. 
W dalszym ciągu trwają dysku-
sje o poziomie redukcji takiego 
wodoru, „krotności” naliczania itd.
W tym raporcie opisujemy bio-
wodór, czyli biopaliwo będące 
źródłem energii wykorzystują-
cej żywe mikroorganizmy do 
przemiany wodoru w  biowodór, 
w   procesie fermentacji i fotolizy 
w specjalistycznym zbiorniku lub 
bioreaktorze1.
Stosowane powszechnie określe-
nia „szary”, „zielony”, „błękitny” 

czy „fioletowy wodór” oznaczają 
metody produkcji wodoru w proce-
sie zgazowania węgla, w procesie 
elektrolizy z energią z oZE, z gazu 
ziemnego, czy też pochodzącego 
z energią jądrowej. Biowodór nato-
miast jest po prostu biowodo-
rem, bez żadnych przymiotników 
„koloryzujących”.
ograniczenie się do „pewnych” 
produktów, z punktu widzenia 
prawdziwej inwazji regulacji zwią-
zanych poniekąd z europejską 
polityką Zielonego Ładu, spowo-
dowane jest ostrożnością wynika-
jącą m.in. z doświadczeń branży 
biopaliwowej, stosunkowo czę-
sto zaskakiwanej zmianami, często 
dyskwalifikującymi jej dotychcza-
sowe produkty lub metody ich 
wytwarzania.
Biowodór należy do tzw. trzeciej 
generacji biopaliw, jest bowiem 
paliwem wyprodukowanym przy 
użyciu mikroorganizmów.

MetODy pRODukcjI 
bIOwODORu
• Fermentacja:
> Fotofermentacja. Proces ten 
wykorzystuje organizmy fotosyn-
tetyzujące i dodatkowe źródło 
światła. organizmy użyte w fotofer-
mentacji przeprowadzają proces 
fotosyntezy przy użyciu foto-
systemu – wyłącznie do produkcji 
wodoru. Do rozszczepienia wody 
organizmy te nie tylko potrzebują 

dodatkowego źródła światła, ale 
także wykorzystują kwasy orga-
niczne (m.in. kwas octowy) do 
wytwarzania wodoru, przekazując 
swój elektron. W warunkach świetl-
nych, purpurowe bakterie niesiar-
kowe, wykorzystują w tym celu 
kwasy organiczne - takie jak octan, 
mleczan i maślan, a purpurowe 
bakterie siarkowe – zredukowane 
związki siarki. natomiast produk-
tem fotosyntezy beztlenowej bak-
terii zielonych i purpurowych jest 
wodór cząsteczkowy.
Zaletą fotofermentacji jest fakt, że 
powstający wodór jest względnie 
czysty (zawiera domieszkę 10-20% 
ditlenku węgla) i po dość łatwej 
obróbce może być bezpośred-
nio zużywany w ogniwie paliwo-
wym. Stanowi to ogromny plus tej 
metody, ponieważ eliminuje przy-
mus wymagającego energetycz-
nie i czasowo procesu oczyszczania 
pozyskanego gazu.
> Fermentacja ciemna. Jest 
to proces polegający na 

osiągNięcie NeutralNości 
klimatyczNej euroPy 
do 2050 r. wymaga 
całkowitego zastąPieNia 
Paliw koPalNych Nowymi, 
NiskoemisyjNymi Źródłami 
eNergii. jedNym z Nich 
może być biowodór
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wykorzystaniu węglowodanów 
jako źródła energii lub węgla. 
Ciemna fermentacja nie wymaga 
źródła energii świetlnej. oprócz 
węglowodanów, takich jak glukoza, 
może również wykorzystywać 
inne substraty, takie jak związki 
organiczne, polimery (skrobia, 
celuloza itp.), biomasa alg. Pro-
duktami, oprócz wodoru, są kwas 
octowy i tlenek węgla.  Synteza 
wodoru podczas ciemnej fermen-
tacji jest szybsza  od  innych  tech-
nik  biologicznych produkcji tego 
gazu. Ciemna fermentacja wodo-
rowa wydaje się być obecnie jedną 
z najbardziej obiecujących biolo-
gicznych metod syntezy wodoru.

· biofotoliza: 
wykorzystuje organizmy fotoa-
utotroficzne, takie jak mikroalgi 
i cyjanobakterie. Wykorzystują 
one światło jako źródło ener-
gii i dwutlenek węgla jako źró-
dło węgla do rozszczepiania 
wodoru. W biofotolizie produkcja 
wodoru odbywa się w warunkach 
beztlenowych. 
> bezpośrednia fotoliza. Bez-
pośrednia fotoliza obejmuje dwa 
etapy wytwarzania biowodoru:

–  absorpcja światła słonecznego 
przez fotosystem II alg prowa-
dzi do utleniania wody do czą-
steczek elektronów, protonów 
i tlenu;

–  następnie absorpcja światła sło-
necznego przez fotosystem 
I glonów prowadzi do przenie-
sienia elektronu do ferredok-
syny i enzymu hydrogenazy 
poprzez łańcuch transportu 
elektronów. rekombinacja pro-
tonu i elektronu prowadzi do 
produkcji wodoru.

> pośrednia fotoliza. Proces ten 
wykorzystuje mikroorganizmy foto-
syntetyzujące, takie jak mikroalgi 
i cyjanobakterie. Pośrednia foto-
liza również przekształca energię 
słoneczną w energię chemiczną 
w dwóch etapach:

–  produkcja biomasy przez sys-
tem fotosyntezy;

proces źródło energii surowiec
koszt produkcji 
wodoru ($/kg)

koszt 
produkcji 
wodoru  

(pLn/kg)

reforming parowy 
z CCS

Wodór
Standardowe 

paliwa kopalne
Gaz ziemny 2,27 USD 8,40 zł

reforming parowy 
bez CCS

Wodór
Standardowe 

paliwa kopalne
Gaz ziemny 2,08 USD 7,70 zł

Bezpośrednia 
biofotoliza

Biowodór
Energia 

słoneczna
Woda + algi 2,13 USD 7,88 zł

Pośrednia biofotoliza Biowodór
Energia 

słoneczna
Woda + algi 1,42 USD 5,25 zł

Fermentacja ciemna Biowodór – Masa organiczna 2,57 USD 9,51 zł

Fotofermentacja Biowodór
Energia 

słoneczna
Masa organiczna 2,83 USD 10,47 zł

Elektroliza słoneczna 
PV

Wodór
Energia 

słoneczna
Woda 5,78 USD 21,39 zł

Elektroliza termiczna 
słoneczna

Wodór
Energia 

słoneczna
Woda 5,10 USD 18,87 zł

Elektroliza wiatrowa Wodór Wiatr Woda 5,89 USD 21,79 zł

termoliza słoneczna Wodór
Energia 

słoneczna
Woda 7,98 USD 29,53 zł

Fotoelektroliza Wodór
Energia 

słoneczna
Woda 10,36 USD 38,33 zł

TAB. 1 .  koszT produkcji wodoru orAz Biowodoru w różnych TechnologiAch
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–  wykorzystanie biomasy boga-
tej w węglowodany do produk-
cji biowodoru.

kOsZt pRODukcjI wODORu 
ORaZ bIOwODORu2

Jak wynika z tabeli 1, produkcja 
wodoru przy pomocy elektrolizy 
wody, nawet przy pomocy energii 
pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych pozostaje w dalszym ciągu 
najdroższym sposobem pozyska-
nia wodoru.
Dla sektora biogazu szczególnie 
interesująco wygląda technolo-
gia fermentacji ciemnej, charak-
teryzująca się niezłą wydajnością 
i stosunkowo niskimi kosz-
tami. W Polsce mamy już pewne 
doświadczenia w skali „przemy-
słowej” (zob. tekst „Polski patent 
na biowodór”) oraz laborato-
ryjnej – badania zrealizowane 
na AGH zakończone pomyślnie 
separacją wodoru od dwutlenku 
węgla.

wODóR w pOLItyce 
ZIeLOnegO łaDu
Gospodarka wodorowa3 jest 
priorytetem unijnego pakietu 
naprawy gospodarczej po 
Covid-19 - pakiet ten jest zgodny 
z Europejskim Zielonym Ładem, 
który zobowiązuje Europę do 
osiągnięcia neutralności klima-
tycznej do 2050 roku.
Uzyskanie tego rezultatu 
wymaga całkowitego zastąpie-
nia paliw kopalnych nowymi, 
niskoemisyjnymi źródłami ener-
gii. Mogą nimi być biometan 
oraz biowodór. W obliczu defi-
cytu odnawialnych, wysoko 
redukcyjnych źródeł energii, 
strumień takiej energii powi-
nien być kierowany w rozwią-
zania zapewniające najwyższe 
efekty z ograniczonych środków. 
Wydaje się, że takim sektorem 
powinien być transport, przy 
czym rozumiany wprost, tzn. 
poprzez zastępowanie tradycyj-
nych paliw biopaliwami drugiej 
generacji. 
Polityka analizy śladu węglowego 
prowadzi często do zaskakują-
cych wniosków, pewne rozwią-
zania uznawane dotychczas za 

korzystne klimatycznie okazują 
się niedobre, inne z kolei okazują 
się całkiem korzystne. Dobrym 
przykładem są autobusy miej-
skie – obecnie jest już jasne, że 
pojazdy elektryczne nie są najlep-
szym rozwiązaniem, ślad węglowy 
związany z produkcją baterii jest 
mocno obciążający, a kupowa-
nie energii elektrycznej z oZE 
bez świadectw pochodzenia jest 
pewna formą „niedopowiedzenia 
prawdy”. Podobnie jest z autobu-
sami na gaz ziemny - oczywi-
ście emitują mniej cząstek stałych 
i w ogóle są mniej emisyjne od 

starych, napędzanych olejem 
napędowym egzemplarzy, ale ze 
zmniejszeniem emisji nie ma to 
wiele wspólnego. Z drugiej strony 
mamy niezwykle niskie emisje naj-
nowszych modeli samochodów, 
nawet tych z silnikiem diesla. 
Biometan i biowodór powstające 
w procesach związanych z aktyw-
nością mikroorganizmów są dosko-
nałymi biopaliwami, szczególnie 
jeżeli wyprodukujemy je z surow-
ców wymienionych w załączniku Ix 
do rED II, czyli odpadowych.

Marek pituła
polskie stowarzyszenie biometanu

pRZypIsy 

1.  (https://biologyreader.com/biohydrogen.html)

2. Kayfecia M., Keçebaşb A., Bayatc M., Solar Hydrogen Production - 
Processes, Systems and technologies, 2019, 45-83

3. European Green Deal. European Commission https://bit.ly3fCJIyL, 2020

•  W 2021 r. na terenie woj. opolskiego powstanie biogazownia rolnicza, 
która  w systemie gospodarki obiegu zamkniętego planuje produkcję  ok. 4 mln 
nm³ biometanu rocznie. W ramach prac rozwojowych, na skalę półprzemysłową 
planuje się również wytworzenia ok. 5 tys. kg biowodoru. 

•  Instalacja produkująca eksperymentalnie biowodór w Fukuoka City Central 
Water Processing Plant w Japonii (projekt realizowany wspólnie m.in. z toyotą) 
ze ścieków komunalnych wytwarza ok. 300 kg biowodoru dziennie, co jest 
ilością wystarczająca do ,,zatankowania” np. 60 samochodów toyota Mirai.
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pOLskI patent na bIOwODóR 
nIEWIELE oSóB PoZA SPECJALIStAMI orIEntUJE SIę, żE 
PoLSKA JESt W ŚWIAtoWEJ CZoŁóWCE, JEŚLI CHoDZI 
o KoMErCyJnE, PEŁnoSKALoWE MożLIWoŚCI ProDUKCJI 
BIoWoDorU. W MIęDZyrZECU PoDLASKIM W 2013 r., 
W trAKCIE tEStóW InStALACJI BIoGAZoWEJ PrACUJąCEJ 
W tECHnoLoGII ProBIoGAS, ZoStAŁA oPrACoWAnA 
UnIKAtoWA tECHnoLoGIA WytWArZAnIA BIoWoDorU 
Z SZEroKIEJ GAMy BIooDPADóW. 

W trakcie kilkumiesięcznych 
testów prowadzonych pod kie-
rownictwem właściciela spółki 
Henryka  Ignaciuka i przy wspar-
ciu mojego zespołu, udało się 
opracować metodę stabilnej pro-
dukcji biowodoru w modyfikowa-
nym procesie fermentacji ciemnej, 
w wyniku której w tzw. komorze 
kwasowo-wodorowej uzyskano 
zawartość biowodoru powy-
żej 50% w mieszaninie gazowej 
(pozostały gaz to przede wszyst-
kim Co2, ze śladową ilością H2S), 
a dzienna produkcja bio-H2 wyno-
siła blisko 2000 nm3. Z uwagi 
na fakt, że badania prowadzono 
bez jakiegokolwiek wsparcia 
finansowego ze strony instytu-
cji zewnętrznych (całość kosz-
tów poniosła spółka Bio-Power 
z Międzyrzeca Podlaskiego), pro-
dukowany biowodór nie był odse-
parowywany, lecz mieszany ze 
strumieniem biogazu produkowa-
nym na instalacji i spalany w sil-
niku kogeneracyjnym o mocy 
elektrycznej 1,2 MW. Istnieją jed-
nak metody separacji wodoru ze 
strumienia mieszaniny H2 z Co2, 
co ostatnio przeprowadził np. 
zespół prof. Czesława rybickiego 
z AGH.
Kwerenda zasobów naukowych 
przeprowadzona przeze mnie wyka-
zała, że w 2013 r. była to jedyna, 
pełnoskalowa instalacja na świe-
cie, mogąca produkować stabilnie 
i w sposób przemysłowy biowo-
dór, w dodatku na bazie różnego 
rodzaju bioodpadów (mleczarskich, 
rolniczych i z przetwórstwa rol-
no-spożywczego). W owym czasie 

istniała jeszcze w Japonii mała, 
testowa instalacja (o wydajności 
poniżej 50 m3 bio-H2/dobę), w któ-
rej badano możliwości wytworzenia 
biowodoru na bazie osadów ście-
kowych. Z kolei projekty badawcze 
realizowane w Europie Zachodniej, 
finansowane w ramach środków na 
wsparcie nauki, nie wychodziły poza 
badania na reaktorach o pojemno-
ści 600 litrów. Możliwości techno-
logiczno-produkcyjne w dziedzinie 
biowodoru instalacji w Między-
rzecu wyprzedziły więc świat o całą 
epokę.
Co ciekawe, prezes spółki Bio-Po-
wer Henryk Ignaciuk, próbował 

zainteresować opracowaną tech-
nologią firmy z branży energe-
tyczno-paliwowej, jednak wówczas 
w Polsce było jeszcze za wcze-
śnie na wodorową rewolucję i dla-
tego działania te nie dały żadnego 
efektu. Stąd jeszcze w 2013 r. para-
metry pracy biogazowni zostały 
przestawione na produkcji wyłącz-
nie biogazu. Jedynym efektem 
opracowania tej technologii, pod-
noszącym prestiż Polski na arenie 
międzynarodowej, były moje pre-
zentacje na konferencjach nauko-
wych w Azji i Europie Zachodniej 
odnośnie unikatowych możliwości 
produkcyjnych instalacji w Między-
rzecu (poza możliwością produkcji 
bio-H2, biogazownia ta cechuje się 
także niezwykle głębokim stopniem 
odfermentowania substratów). 
niemniej opracowana technolo-
gia (posiadająca patent europejski) 
jest od kilku lat w pełni gotowa do 
komercjalizacji.

prof. dr hab. inż. jacek Dach 
uniwersytet przyrodniczy 

w poznaniu

możliwości 
techNologiczNo- 
ProdukcyjNe w 
dziedziNie biowodoru 
iNstalacji w 
międzyrzecu Podlaskim 
w 2013 r. wyPrzedziły  
świat o całą ePokę

Zdj. 1. Biogazownia w technologii ProBioGas
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ProJEKtoWAnIE 
I BUDoWA 

BIoGAZoWnI
>>>>

agriKomp Polska Sp. z o.o.
ostrzeszów Pustkowie 34A
63-500 ostrzeszów
tel.: +48 693 199 951
e-mail: info@agrikomp.pl
www.agrikomp.pl

agriKomp Polska Sp. z o.o., po-
siadająca ponad 1000 własnych 
realizacji biogazowni rolniczych 
w Polsce i na świecie, oferuje 
swoje doświadczenie w zakresie 
projektowania i budowy bioga-
zowni rolniczych. Bazując na na-
szym wieloletnim doświadczeniu 
w przygotowywaniu projektów 
i ich realizacji, jesteśmy w sta-
nie budować instalacje na miarę 
potrzeb, dla których zapewniamy 
również serwis biologiczny i tech-
nologiczny!

Biotechnika
ul. tymienieckiego 25 
90-350 Łódź
e-mail: info@biotechnika.net
www.biotechnika.net 

Biotechnika – kompleksowa 
obsługa projektów (doradz-
two techniczne, projektowanie 
wielobranżowe, implementacja 
technologii) w obszarze biotech-
nologii przemysłowej: biorafinacja 
surowców, biopaliwa, bioenergia, 
biologiczne zagospodarowa-
nie odpadów i ścieków; zespół 
wyspecjalizowanych inżynierów 
i projektantów wszystkich branż; 
współpraca z globalnymi pro-
ducentami w zakresie realizacji 
i dostawy urządzeń; prace B+r 
we współpracy z ośrodkami ba-
dawczymi. 

BIoWAtt S.A.
ul. Blacharska 2
61-006 Poznań
tel.: +48 666 600 662
tel./fax: +48 61 885 35 90
e-mail: biowatt@biowatt.pl
www.biowatt.pl

BIoWAtt S.A. zajmuje się projek-
towaniem, dostawą technologii 
i budową instalacji biogazowych. 
Dostarczamy wysokiej jakości 
technologię i budujemy bio-
gazownie rolnicze, odpadowe, 
przemysłowe i składowiskowe. 
oferujemy rozwiązania technicz-
nie umożliwiające uzdatnianie 
biogazu do parametrów gazu 
ziemnego oraz zatłaczanie do 
sieci gazowych. oferujemy rów-
nież usługi uzyskania pozwolenia 
na budowę biogazowni oraz 
warunków przyłączenia do sieci 
energetycznej i gazowej. Służymy 
fachową pomocą na wszystkich 
etapach inwestycji.

CoLAS Polska Sp. z o.o.
ul. nowa 49
62-070 Palędzie
tel.: +48 61 894 54 60
fax: +48 61 894 54 65
e-mail: colas@colas.pl
www.colas.pl

CoLAS to światowy lider w sek-
torze infrastrukturalnym. no-
woczesne technologie, jakość 
i doświadczenie w budowie 
ponad 50 biogazowni w Europie, 
w tym w Polsce, dają pewność, że 
jesteśmy partnerem, który spełni 
najwyższe wymagania. Dyspo-
nujemy wytwórniami mieszanek 
mineralno-asfaltowych na terenie 
całego kraju, z własnym zaple-
czem sprzętowym, laboratoryjnym 
i wykonawczym. Wsparci eksperc-
ką wiedzą i doświadczeniem całej 
Grupy CoLAS, oferujemy dedy-
kowane dla branży, nowoczesne 
rozwiązania w zakresie ochrony 
środowiska.

Ductor oy
ul. Viikinkaari 4 
00790 Helsinki, Finlandia
tel.: +358 10 320 6560
e-mail: info@ductor.com 
www.ductor.com

Ductor to globalna firma biotech-
nologiczna, która zmienia świat 
dzięki przełomowym innowacjom, 
projektom i gospodarce o obie-
gu zamkniętym. naszą ambicją 
jest walka ze zmianami klima-
tycznymi, wytwarzanie energii 
odnawialnej oraz rozwiązywanie 
rosnącego zapotrzebowania na 
żywność i wyzwań związanych 
z akumulacją odpadów. Wprowa-
dzamy innowacje i opracowujemy 
produkty, które pomagają rege-
nerować rolnictwo i wytwarzać 
energię odnawialną. nasza tech-
nologia umożliwia zrównoważoną 
produkcję nawozów organicz-
nych oraz jako produkt uboczny, 
energii odnawialnej w postaci 
biogazu.
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Dynamic Biogas Sp.z o.o. Sp. k.
ul. Bóżnicza 12/4
61-752 Poznań
tel.: +48 601 501 506
www.dynamicbiogas.com

Jesteśmy właścicielem i dostawcą 
unikatowych rozwiązań techno-
logicznych w sektorze biogazu. 
nasza technologia Dynamic Bio-
gas® i doświadczenie, pozwala na 
osiągnięcie efektu synergii pod 
względem ekonomicznym i eko-
logicznym. technologię Dynamic 
Biogas® wyróżnia: innowacyjność,
modułowość, elastyczność su-
rowcowa, wysoka wydajność. Pro-
jektujemy i budujemy biogazow-
nie III generacji. Współpracujemy 
z Uniwersytetem Przyrodniczym 
w Poznaniu w zakresie procesu 
biotechnologicznego.

FArMtEC a.s.
ul. tisová 326
391 33 Jistebnice, Czechy
Sebastian Gregorczyk
tel.: +48 574 695 057
e-mail: sgregorczyk@farmtec.cz
www.farmtec.cz

Biogazownie pod klucz to spe-
cjalność firmy Farmtec. nasze 
referencje to zaprojektowanie 
i budowa 70 biogazowni w Eu-
ropie. Jako ekspert zapewniamy 
kompleksowość usług. Ponadto 
jesteśmy liderem w oczyszczaniu 
gazu i jego wykorzystaniu przy 
zasilaniu pojazdów – bioCnG. na-
sza technologia jest sprawdzona 
w praktyce. Gorąco zapraszamy 
do kontaktu i wizyt studyjnych na 
wybudowanych przez nas instala-
cjach biogazowych.

Green Genius Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa
tomasz Jusiel
development project manager
tel.: +48 798 809 699
e-mail: biogas@greengenius.pl
www.greengenius.eu/pl/

Green Genius jest międzynarodo-
wą spółką wykonującą projekty 
oZE, słoneczne i biogazowe na 
8 europejskich rynkach. Firma od 
10 lat korzysta z własnych i bez-
piecznych technologii zagospo-
darowania bioodpadów, w wy-
niku których powstaje energia 
elektryczna, ciepło i ekologiczne 
nawozy. Stosuje procesy „w obie-
gu zamkniętym”, ograniczające 
nieprzyjemne zapachy z bio-
gazowni. obecnie eksploatuje 
19 biogazowni na Litwie i Białoru-
si o łącznej mocy 20 MW. W 2019 
roku wytworzyły one 110 GWh 
zielonej energii.

H. Cegielski – Poznań S.A.
ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229
61-485 Poznań
tel.: +48 61 831 15 65
e-mail: hcp@hcp.eu
www.hcp.eu

HCP posiada prawa do licencji na 
produkcję innowacyjnych, pol-
skich biogazowni, które technolo-
gicznie wyprzedzają konkurencję, 
stanowiąc tym samym ogromny 
potencjał do krajowego rozwoju 
tej formy odnawialnych źródeł 
energii. Wsparciem naukowym 
dla Cegielskiego w tym segmen-
cie aktywności jest Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu. Połą-
czenie zdolności wytwórczych 
i serwisowych z potencjałem 
naukowym, stanowią fundament 
do inicjowanej aktywności HCP 
S.A. w zakresie rozwoju instalacji 
biogazowych i biometanowych. 

J.V. tECHnoLoGy  
WItoLD WoroSZyŁŁo
ul. Szymały 85 
41-922 radzionków
tel.: +48 664 905 750
e-mail: w.woroszyllo@wp.pl
www.jv-technology.pl

J.V.tECHnoLoGy WItoLD 
WoroSZyŁŁo jako profesjonal-
na firma doradztwa techniczno 
- technologicznego w zakresie 
oczyszczalni ścieków, biogazow-
ni rolniczych oraz biogazowni 
w oczyszczalniach ścieków, 
posiada ugruntowaną pozycję na 
polskim rynku technologicznym. 
Swoją pozycję zawdzięcza wie-
dzy, ponad 20 letniemu doświad-
czeniu i ciągłemu rozwojowi jej 
pracowników oraz współpracy 
z uznanymi partnerami techno-
logicznymi z kraju i z zagranicy. 
Aktualnie, firma uczestniczy 
w licznych kontraktach moder-
nizacji, rozbudowy oraz budowy 
nowych oczyszczalni ścieków 
i biogazowni. 

naturalna Energia.plus Sp. z o.o.
ul. Braniborska 58-68
53-680 Wrocław
tel.: +48 71 341 02 19
e-mail: centrala@
naturalnaenergia.plus
www.naturalnaenergia.plus

nAtUrALnA EnErGIA.plus 
Sp. z o.o. to wyspecjalizowany 
podmiot działający w branży 
oZE, ze szczególnym uwzględ-
nieniem technologii -mikro 
i małych biogazowni o mocach 
od 11 do 74 kWe. Firma dostar-
czyła, zainstalowała i zarządza 
pracą 27 biogazowni w sektorze 
rolnym: hodowla bydła i trzody 
chlewnej. W trakcie realizacji 
są kolejne inwestycje, w tym na 
małych, gminnych oczyszczal-
niach ścieków. W Polsce firma 
jest wyłącznym, autoryzowanym 
partnerem producenta biogazow-
ni BIoLECtrIC®.



101

RapoRt Biogaz w polsce

KAtALoG FIrM BIoGAZoWyCH

nijhuis Industries  
Central Europe Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 15
05-820 Piastów
tel.: +48 601 973 972
e-mail: jan.peplowski 
@nijhuisindustries.com
www.nijhuisindustries.com/pl/

Działamy na polskim rynku od 
1990 roku. Projektujemy i wdra-
żamy biogazownie od podstaw 
– począwszy od czystej dostawy 
technologicznej, poprzez rozbu-
dowę istniejących obiektów, aż 
do kompleksowej realizacji „pod 
klucz”. oferujemy zarówno bio-
gazownie rolnicze jak i przemy-
słowe. nasze instalacje cechują 
się wysoką elastycznością pracy, 
łatwością obsługi oraz niezawod-
nością. Posiadamy własne biuro 
projektowe oraz wyspecjalizowa-
ny zespół inżynierów. Zaprasza-
my do kontaktu i współpracy.

ProEKo Artur ratajczak
ul. Październikowa 10
63-230 Witaszyce
tel.: +48 607 700 481
e-mail: biuro@proeko-witaszyce.pl
www.proeko-witaszyce.pl

Firma specjalizuje się w budowie 
biogazowni rolniczych. Z po-
wodzeniem realizuje projekty, 
o czym świadczą listy referen-
cyjne inwestorów. ProEKo jest 
rozpoznawalna na rynku i po-
strzegana jako solidny wykonaw-
ca. rozwijamy i udoskonalamy 
swoją technologię, która jest 
wysoko wydajna i daje gwarancję 
uzyskania najwyższych parame-
trów funkcjonowania biogazowni. 
obecnie firma realizuje jako ge-
neralny wykonawca 6 inwestycji: 
4 biogazownie rolnicze o mocy 
0,5 MW, 1 biogazownię o mocy 
0,99 MW oraz rozbudowuje 
zakład mięsny o instalację do 
przetwarzania UPPZ, w oparciu 
o proces endotermiczny wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą.

WestWind Biogaz Sp. z o.o.
ul. Gdańska 4A
87-100 toruń
tel.: +48 538 298 918
e-mail: info@w-biogaz.pl
www.w-energy.pl

WestWind Biogaz zajmuje się 
kompleksową obsługą biogazow-
ni. Projektujemy, doradzamy, bu-
dujemy oraz pomagamy zarzą-
dzać biogazownią. Zastosowanie 
własnych technologii pozwala 
na podniesienie efektywności 
instalacji, pracę na substratach 
trudnych tj. pomiocie kurzym, 
słomie zbożowej i gnojowicy. 
Ponadto oczyszczony przez nas 
poferment staje się nawozem lub 
innym surowcem, przy znacznej 
oszczędności wody w procesie 
i wykorzystaniu ciepła odpado-
wego. Zapraszamy do współ-
pracy.

ProDUKCJA EnErGII 
ELEKtryCZnEJ 

I CIEPLnEJ

>>>>

Doroshenko-Deker Sp. z o.o.
ul. Mostowa 6
66-470 Kostrzyn nad odrą
e-mail: en-decker@en-decker.pl
www.en-decker.pl

Firma została założona w 2004 
roku. Jako niezależny dostawca 
gazowych agregatów prądotwór-
czych oraz części zamiennych, 
oferujemy gotowe rozwiązania 
w energetyce rozproszonej. Wraz 
ze sprzedażą części zamiennych 
oraz kompletnych urządzeń, 
proponujemy także kompetentną 
pomoc i fachowe doradztwo. Ba-
zując na naszym doświadczeniu 
udostępniamy naszym klientom 
profesjonalny i niezawodny ser-
wis. Jesteśmy wyspecjalizowani 
w kompleksowej obsłudze silni-
ków gazowych firm MWM, MtU 
(MDE), MAn oraz innych.

ELtECo Sp. z o.o.
ul. xx Pijarów 5, 31-466 Kraków
tel.: +48 12 623 33 00
e-mail: marketing@elteco.pl, 
serwis@elteco.pl
www.elteco.pl 

ELtECo Sp. z o.o. oferuje komplek-
sową obsługę w zakresie doboru, 
dostawy, montażu oraz serwisu 
systemów kogeneracyjnych, tri-
generacyjnych, poligeneracyjnych 
(para, chłód), systemów uzdatnia-
nia biogazu (odsiarczalnie, filtry 
węglowe, osuszacze, dmuchawy, 
pochodnie, zbiorniki, analizatory), 
systemów zasilania awaryjnego 
(agregaty prądotwórcze, bez-
przerwowe zasilacze UPS). Dzięki 
doświadczonemu i dobrze wypo-
sażonemu serwisowi zapewniamy 
naszym klientom profesjonalną 
obsługę serwisową urządzeń oraz 
skuteczną pomoc w rozwiązywa-
niu ewentualnych problemów.
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EPS System
ul. Harcerska 16 
32-540 trzebinia
tel.: +48 32 623 66 88
e-mail: biuro@epssystem.pl
www.epssystem.pl

Wiodący polski producent syste-
mów zasilania gwarantowanego. 
oprócz dieslowskich agregatów 
prądotwórczych GEtor™ oraz 
bezprzerwowych zasilaczy UPS, 
produkujemy agregaty kogenera-
cyjne EKoGEn™ zasilane różnymi 
rodzajami gazu, w tym biogazem. 
20 lat działalności firmy to ponad 
4000 realizacji w Polsce oraz 
krajach Europy i Azji. Projektu-
jemy agregaty pod konkretną 
inwestycję, stąd możemy spełniać 
specyficzne potrzeby klientów. 
Wyspecjalizowane ekipy serwiso-
we zapewniają wysoką dyspozy-
cyjność urządzeń.

FErMEntor PLUS
ul. taborowa 14 lok. 3
02-699 Warszawa
tel.: +48 724 724 501
e-mail: kontakt@fermentor.plus
www.fermentor.plus

Fermentor to urządzenie do pro-
wadzenia procesu fermentacji bez-
tlenowej w niskich temperaturach 
otoczenia. Urządzenie ma charak-
ter innowacyjny w skali światowej 
będąc rozwiązaniem do fermenta-
cji beztlenowej, o skalowalnej wiel-
kości dostosowanej do potrzeb 
gospodarstw domowych oraz 
małych społeczności lokalnych, 
które umożliwiają alternatywne 
wykorzystanie produkowanej ener-
gii, a także produkcji ekologiczne-
go nawozu dla własnych potrzeb. 
Fermentor może być zastosowany 
w stadninach, fermach zwierząt, 
hodowlach, szklarniach, browa-
rach, restauracjach i innych.

KWE AB Energy Polska Sp. z o.o.
ul. Miedziana 38
43-305 Bielsko Biała
kwe@gruppoab.com
www.gruppoab.it/pl

Firma KWE AB Energy Polska Sp 
z o.o. od ponad 20 lat zajmuje 
się dostawą gazowych układów 
kogeneracyjnych. obecnie w ra-
mach międzynarodowej grupy AB 
dostarcza układy kogeneracyjne 
zasilane różnymi typami gazów: 
ziemnego, wysypiskowego, 
biogazu z oczyszczalni ścieków, 
biogazu rolniczego, gazu kopal-
nianego. rozwiązanie to, wraz 
z obsługą serwisową, przyczy-
niają się do osiągania wysokich 
poziomów dyspozycyjności. ofe-
rujemy także układy uzdatniające 
biogaz do jakości biometanu.

Sumera-Motor Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krakowska 5
34-120 Andrychów
tel.: +48 33 875 27 75
fax: +48 33 870 40 61
e-mail: biuro@sumeramotor.pl
www.sumeramotor.pl

oferujemy biogazowe zespoły 
kogeneracyjne, które dostarcza-
ją energię elektryczną i cieplną. 
Głównymi elementami składowy-
mi są: silnik spalinowy, generator 
prądu, system wymienników cie-
pła, układ automatycznej regula-
cji i sterowania. Istnieje możliwość 
zdalnej kontroli i sterowania pracą 
zespołu poprzez sieć internetową 
oraz otrzymywania powiado-
mień sms o stanach alarmowych. 
Całość zamknięta jest w wyci-
szającej obudowie. Zapewniamy 
ponadto dostawę, uruchomienie, 
szkolenie personelu, serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny.

SKUP I SPrZEDAż 
EnErGII Z oZE

>>>>

renewable Energy Fuels B.V. 
Maria Katarzyna Pieśla 
tel.: +31 634 824 332 
e-mail: marysia@refuels.nl 
www.refuels.pl 

Dla producentów biogazu: 
jak produkcja biometanu bez 
wsparcia konkuruje ze wspieraną 
produkcją ciepła i energii elek-
trycznej? oferujemy komplekso-
we usługi w zakresie produkcji 
i certyfikacji biometanu, które 
pozwalają już dziś wycofać się 
z systemu wsparcia. Jesteśmy 
liderem i ISCC certyfikowanym 
dostawcą biometanu w Europie. 
Mamy wzorowe rezultaty w two-
rzeniu opłacalnych i zrównoważo-
nych łańcuchów dostaw w całej 
Europie. Dołącz do europejskich 
producentów biogazu, którzy 
pozyskują biometan za pomocą 
rEFUELS. Zapraszamy do współ-
pracy.
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respect Energy S.A.
ul. Ludwika rydygiera 8
01-793 Warszawa
tel.: +48 501 016 385
e-mail: biogaz@respect.energy
www.respect.energy

respect Energy to spółka z pol-
skim kapitałem, specjalizująca 
się w handlu energią elektrycz-
ną. Jako jedyni w Polsce pozy-
skujemy, a następnie sprzedajemy 
wyłącznie energię pochodzącą 
z odnawialnych źródeł. Inwe-
stujemy także we własne źródła 
wytwarzania i przetwarzania 
biogazu na energię elektrycz-
ną oraz w biometan. Działamy 
kompleksowo. Kupujemy energię 
wytworzoną w oZE, kupujemy 
biometan, inwestujemy w bioga-
zownie. Poznaj nas! Czekamy na 
twój telefon lub wiadomość.

tECHnoLoGIE 
I WyPoSAżEnIE DLA 

BIoGAZoWnI

>>>>

AGIMIx® Poland Sp. z o.o.
ul. Gościnna 45A
35-314 rzeszów
tel.: +48 17 854 49 41
fax: +48 17 852 60 54
e-mail: info@agimix.eu
www.agimix.eu

AGIMIx® Poland Sp. z o.o. 
projektuje i produkuje miesza-
dła procesowe o osi pionowej 
i poziomej mające zastosowanie 
w procesach produkcji biogazu 
(fermentacji) z plonów roślinnych, 
gnojowicy, odpadów poubojo-
wych oraz oczyszczania ścieków 
komunalnych i przemysłowych. 
Projekty indywidualne.

KAtALoG FIrM BIoGAZoWyCH

agriKomp Polska Sp. z o.o.
ostrzeszów Pustkowie 34A
63-500 ostrzeszów
tel.: +48 693 199 951
e-mail: info@agrikomp.pl
www: www.agrikomp.pl

agriKomp Polska Sp. z o.o., po-
siadająca ponad 1000 własnych 
realizacji biogazowni rolniczych 
w Polsce i na świecie, oferuje 
swoje doświadczenie w zakre-
sie doboru technologii, dostaw 
rozwiązań i specjalistycznych 
opatentowanych komponentów 
dla biogazowni. Bazując na na-
szym wieloletnim doświadczeniu 
w eksploatacji setek biogazowni 
rolniczych dostarczamy spraw-
dzone i niezawodne rozwiązania 
dla biogazu!

Boerger Polska Sp. z o.o.
ul. toszecka 101
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 335 60 94
e-mail: info@boerger.pl
www.boerger.pl

Börger to niemiecki producent 
urządzeń do branży biogazowej 
i rolniczej. Urządzenia charaktery-
zuje zaawansowana konstrukcja, 
innowacyjność rozwiązań, róż-
norodność zastosowań oraz nie-
zrównana łatwość serwisowania. 
W naszej ofercie znajdą Państwo 
pompy rotacyjne, rozdrabniacze, 
mieszadła, a dedykowanymi urzą-
dzeniami do branż biogazowej/
rolniczej są podajniki substratów, 
separatory oraz zbiorniki ze stali 
nierdzewnej.

Holmer Budowa Maszyn Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 73 
55-300 Środa Śląska
tel.: +48 71 317 95 80 
e-mail: sekretariat@holmer.com.pl
www.holmer.com.pl 

od ponad 20 lat firma Holmer 
konstruuje pojazdy do aplikacji 
nawozów płynnych, takich jak 
poferment. naszym głównym 
celem jest zapewnienie klientom 
niewielkiego, zwrotnego i lekkie-
go pojazdu do pracy wczesną 
wiosną oraz późną jesienią. nasza 
firma w tym celu zgromadziła 
całą swą wiedzę i doświadczenie 
naszych klientów, aby zapewnić 
pojazd o maksymalnej wydajności 
przy jednoczesnej ochronie gleby. 
tak powstał terra Variant, który 
jest stworzony przez profesjonali-
stów dla profesjonalistów.



RapoRt Biogaz w polsce

104

KAtALoG FIrM BIoGAZoWyCH

rEHAU Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1A, Baranowo
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel.: +48 61 84 98 400
poznan@rehau.com
www.rehau.pl

Producent rur przeizolowanych, 
z rurą medialną z polietylenu sie-
ciowanego PE-xa odpornego na 
różnego rodzaju substancje che-
miczne, wyposażoną w warstwę 
antydyfuzyjną do przesyłu ciepła 
z biogazowni do odbiorcy końco-
wego. Firma oferuje również sys-
temy ogrzewania fermentatorów 
z wykorzystaniem rur z polietyle-
nu sieciowanego PE-xa zarówno 
dla zbiorników betonowych, jak 
i ze stali kwasoodpornej. 

SItECH Bogusław Bitner
ul. na Skarpie 10
59-500 Złotoryja
tel.: +48 602 584 743
e-mail: sitech.bitner@pro.onet.pl
www.sita-separatory-biomasa.pl

Sita do separatorów pofermentu. 
Firma StEInHAUS istnieje od 1922 
roku i specjalizuje się w produkcji 
różnego rodzaju sit stalowych 
i poliuretanowych. Sita stalowe to 
np. zgrzewane sita szczelinowe, 
które w postaci bębna są stoso-
wane w separatorach pofermentu. 

Erich Stallkamp Polska Sp. z o.o.
noskowo 1
76-122 Wrześnica
tel.: +48 59 810 75 91,  
+48 502 220 696
fax: +48 59 810 70 41
e-mail: info@stallkamp.pl
www.stallkamp.pl

Wieloletnie doświadczenie 
opierające się na bazie produ-
kowanych przez firmę Stallkamp 
mieszadeł, pomp, separatorów 
i zbiorników ze stali szlachetnych, 
pozwala na podstawie danych 
o substratach zaproponować roz-
wiązania spełniające oczekiwania 
inwestorów, przy możliwie niskich 
kosztach inwestycyjnych i eksplo-
atacyjnych.

Valmet Automation Sp. z o.o.
ul. Bojkowska 47A
44-141 Gliwice
tel.: +48 32 400 09 00
e-mail: office.gliwice@valmet.com
www.valmet.com

Valmet Automation to dostawca 
rozwiązań automatyki dla proce-
sów przemysłowych. W branży 
biogazowej i biometanowej po-
siada referencje w Europie i Azji. 
Firma realizuje projekty „pod 
klucz” w zakresie części elek-
trycznej i automatyki, wykorzy-
stując system sterowania Valmet 
DnA SCADA. Informatyczny 
system Valmet Integrated opera-
tions wspomaga logistykę bioLnG 
i bioCnG. Diagnostyka, wsparcie 
techniczne oraz zdalny serwis dla 
klienta świadczony jest w oparciu 
o centrum kompetencji w Polsce 
poprzez aplikacje Valmet Indu-
strial Internet.

Vogelsang Sp. z o.o. 
al. San Francisco 9
55-020 rzeplin 
tel.: +48 71 798 95 80, +48 71 798 
95 82 
e-mail: info@vogelsang.pl 
www.vogelsang.pl

Producent dozowników kompo-
nentów PreMix i CC-Mix do bio-
gazowni, pomp wyporowych typu 
CC i Vx (śrubowe i rotacyjne), 
pomp rolniczych typu r, mace-
ratorów rotaCut i rozdrabniarek 
x-ripper. W ofercie specjalistycz-
ne urządzenia dla rolnictwa m.in. 
pompy na wozach asenizacyj-
nych, systemy załadunku i rozle-
wu gnojowicy oraz rozdzielacze 
do agregatów uprawowych. 
Prowadzimy kompleksową obsłu-
gę serwisową wraz ze sprzedażą 
części zamiennych.

UZDAtnIAnIE 
BIoGAZU

>>>>
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Air Products Sp. z o.o.
ul. Komitetu obrony robotników 48
02-146 Warszawa 
tel.: +48 885 692 701
e-mail: sambork@airproducts.com
www.airproducts.com.pl

Air Products ma wieloletnie 
doświadczenie w sektorze gazów 
przemysłowych, jest wiodącym 
dostawcą technologii w zakresie 
LnG. Posiada opatentowaną tech-
nologię membranową uzdatniania 
biogazu i referencje w ponad 
60 instalacjach w 16 krajach. 
opracowuje, konstruuje, buduje 
i obsługuje jedne z największych 
na świecie projektów związanych 
z gazami technicznymi oraz jest 
w stanie zapewnić instalacjom 
kompleksową obsługę – od przy-
gotowania i uruchomienia aż po 
profesjonalny całodobowy serwis.

Axiom angewandte  
Prozeßtechnik GmbH
Wiener Straße 114 Halle I-J
2483 Ebreichsdorf, Austria
tel.: +43 2254 762 82
fax: +43 2254 746 75
e-mail: a.makaruk@axiom.at
www.axiom.at

Jesteśmy firmą działającą na ryn-
ku odnawialnych paliw gazowych 
od przeszło 20 lat. oferujemy 
kompletne systemy uzdatniania 
biogazu i produkcji biometanu 
sieciowego oraz BioCnG. Systemy 
nasze charakteryzują się wysoką 
niezawodnością i dostępnością 
techniczną, które w połączeniu 
z niskim zużyciem energii są klu-
czowe dla rentowności urządzeń. 
Ponadto oferujemy kompleksowe 
rozwiązania z zakresu bezpie-
czeństwa procesu, kompresji 
gazów, analizy jakości biometanu 
oraz budowy, montażu i serwisu 
urządzeń uzdatniania gazów.

SyStEMy PoKryW 
I ZBIornIKI DLA 

BIoGAZoWnI

>>>>
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A-Consult Sp. z o.o.
ul. Czorsztyńska 2
60-474 Poznań 
tel.: +48 61 866 07 27
e-mail: info@aconsult.pl
www.aconsult.pl/.dk/.de/.co.uk

A-Consult od 30 lat projektuje, 
produkuje i instaluje żelbetowe 
zbiorniki prefabrykowane o szero-
kim spektrum zastosowań. Zakres 
oferty obejmuje zbiorniki o wyso-
kości do 14 m i średnicy do 70 m.

Flexxolutions GFS BV
Jaartsveldstraat 5
7575 BP oldenzaal, Holandia
tel.: +48 601 947 548
e-mail: hubert_exterkate@o2.pl
www.flexxolutions.nl

Flexxolutions specjalizuje się 
w projektowaniu, produkowaniu 
i montażu przykryć oraz prze-
chowywania gazów, cieczy i ciał 
stałych dla branży rolniczej, 
ochrony środowiska i biogazowej. 
oferujemy: Flexxocover – poje-
dyncza membrana; Flexxodomer 
– podwójna membrana; Flexxo-
bag – system do magazynowa-
nia np. gnojowicy do 10000 m3; 
Flexxosphere – zbiornik gazów; 
Flexxotank – przenośny zbiornik 
do 1000 m3; laguny – otwarte lub 
zamknięte.

thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. osiedlowa 27
68-114 tomaszowo k/żagania
tel.: +48 512 581 745 
e-mail: c.folleher@thye-lokenberg.pl
www.thye-lokenberg.pl

Firma thye Lokenberg Polska 
Sp. z o.o. zajmuje się produkcją, 
dostawą i montażem prefabryko-
wanych elementów żelbetowych, 
wykorzystywanych do budowy 
zbiorników w biogazowniach. Są 
to zbiorniki: dozujące, fermenta-
cyjne, pofermentacyjne, magazy-
nowe.
W ofercie posiadamy również, 
silosy przejazdowe typu L i t 
o wysokości 100, 150, 200, 250 
i 300 cm, a także silosy typu 
I o wysokości 450 cm. Zaprasza-
my do współpracy!
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Wiefferink B.V.
textielstraat 16 
7575 oldenzaal, Holandia
tel.: +48 797 410 322
e-mail: wojciechowski@wiefferink.nl
www: https://wiefferink.nl/

Wiefferink jest jednym z wio-
dących na rynku światowym 
producentem zadaszeń oraz 
elastycznych zbiorników maga-
zynowych, powszechnie stoso-
wanych w rolnictwie oraz branży 
biogazowej. Dzięki 60-letniemu 
doświadczeniu, zgromadziliśmy 
olbrzymią wiedzę w zakresie 
złożonych kwestii magazynowa-
nia oraz specjalistycznych pokryć 
dachowych. Posiadamy certyfi-
katy KIWA, KoMo, VCA oraz ISo 
9001:2015. Produkty wykonywane 
są z nowoczesnej, wysokiej jako-
ści folii przemysłowej, starannie 
dobranej w zależności od jej 
przeznaczenia.

Wolf System Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel.: +48 32 60 53 707
e-mail: mail@wolfsystem.pl
www.wolfsystem.pl

naszą specjalnością są żelbetowe, 
okrągłe zbiorniki dla biogazowni 
oraz zbiorniki na gnojowicę, dla 
oczyszczalni ścieków, silosy do 
magazynowania materiałów syp-
kich jak wióry i trociny. Wyspe-
cjalizowane brygady montażowe 
wykonują zbiorniki otwarte lub 
zamknięte stropem żelbetowym. 
Posiadamy własne opatentowane 
komplety szalunków stalowych, 
które zapewniają maksymalną 
szczelność zbiorników i najwyż-
szą jakość wykonania za rozsądną 
cenę. technologia ta, gwarantuje 
bezpieczne użytkowanie przez 
długie lata.

SMAry I oLEJE  
Do BIoGAZoWnI

>>>>

ExxonMobil Petroleum  
& Chemical BVBA
Polderdijkweg 3 
B-2060 Antwerpen, Belgia
tel.: +48 800 441 1603  
(bezpłatna infolinia techniczna)
e-mail: techDeskEurope@
exxonmobil.com
www.mobil.pl 

Jeden z największych na świecie 
dostawców paliw, olejów 
i smarów oraz produktów 
specjalistycznych. W swojej 
ofercie posiada serię wysokiej 
jakości olejów Mobil Pegasus, 
szczególnie rekomendowanych 
do silników zasilanych gazem 
wysypiskowym, biogazem lub 
gazami zawierającymi halogenki 
organiczne. ExxonMobil oferuje 
zoptymalizowane rozwiązania 
i serwis techniczny umożliwiające 
utrzymanie przewagi rynkowej. 
Autoryzowani dystrybutorzy:  
www.dexol.pl, www.ekonaft.com.pl,  
www.mobipol.pl, www.smartplus.pl.

Shell Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
02-366 Warszawa
tel.: +48 606 670 043,  
+48 607 309 751
e-mail: radoslaw.Gwardecki@shell.com, 
Cezary.Wyszecki@shell.com
www.shell.pl/mysella

Shell to wiodący globalny dostawca 
środków smarnych do pojazdów 
i maszyn. na polskim rynku firma 
znana jest z zaawansowanych 
technologicznie produktów. 
Posiadająca aprobaty czołowych 
producentów oEM gama olejów do 
stacjonarnych silników gazowych 
Shell Mysella pomaga wydłużyć 
żywotność, zminimalizować osad 
i utrzymać silnik w czystości, co 
przekłada się na krótsze przestoje 
obsługowe oraz spadek kosztów 
utrzymania. Shell w Polsce oferuje 
współpracę bezpośrednią lub 
poprzez sieć Autoryzowanych 
Dystrybutorów, zapewniając szybkie 
dostawy oraz profesjonalną obsługę.

BADAnIA 
I CErtyFIKACJA

>>>>
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DEKrA Certification Sp. z o.o.
ul. Legnicka 48H
54-202 Wrocław
tel.: +48 502 251 430,  
+48 508 032 895
e-mail: red.pl@dekra.com, 
industrial.pl@dekra.com
www.dekra.com

DEKrA Certification Sp. z o.o. 
oferuje usługi w zakresie: certy-
fikacji według kryteriów zrówno-
ważonego rozwoju (dyrektywa 
rED: cele transportowe i dyrek-
tywa rEDII: produkcja energii 
elektrycznej i ciepła), w tym 
weryfikacji emisji gazów cieplar-
nianych (GHG); weryfikacji śladu 
węglowego (Carbon Footprint) 
organizacji i produktów; bezpie-
czeństwa procesowego – analizy 
HAZoP, SIL, Analizy Zagrożenia 
Wybuchem, kompleksowe doku-
mentacje w obszarze bezpieczeń-
stwa.

tÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
Centrum Certyfikacji
ul. Działkowa 8 
41-506 Chorzów
tel.: +48 32 348 00 22
e-mail: jcw.pl@tuvsud.com
www.tuv-sud.pl

tÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jest 
akredytowaną przez PCA jednost-
ką o nr AC 161 uprawnioną do
uznawania instalacji oZE za 
instalację wytwarzającą energię 
elektryczną z wysokosprawnej ko-
generacji oraz potwierdzania pra-
widłowości zawartych w sprawoz-
daniach i zasadności składania 
wniosków za energię elektryczną, 
wytworzoną w jednostce kogene-
racji. reprezentujemy dobrze zna-
ną markę, która zapewnia wysoką 
jakość usług oraz profesjonalne 
i przyjazne podejście do klienta.   
Zapraszamy do współpracy.

AnALIZA, 
DIAGnoStyKA, 

nADZór 
tECHnoLoGICZny 

I SErWIS

>>>>
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BIo-InDUStry
ul. Grobelna 5/412
89-600 Chojnice
tel.: +48 660 000 427
e-mail: biuro@bio-industry.pl
www.bio-industry.pl

od 12 lat zapewniamy usługi 
doradztwa technicznego i środo-
wiskowego dla branży biogazu. 
Uzyskujemy decyzje środowisko-
we, opracowujemy dokumentację 
projektową, przeprowadzamy au-
dyty due diligence oraz uzyskuje-
my wszystkie decyzje eksploata-
cyjne. nasz dział technologiczny 
uruchamia biogazownie, zapew-
nia stały nadzór technologicz-
ny, badania laboratoryjne oraz do-
starcza produkty: mikroelementy, 
preparaty do odsiarczania, węgiel 
aktywny, odpieniacze, enzymy, 
analizatory i przepływomierze 
biogazu.

BrS Sp. z o.o. 
ul. Świerkowa 5 
86-300 Skarszewy 
tel. +48 602 582 887
e-mail: brs.logistyka@gmail.com
www.brs1.pl

oferujemy dostawy substratów 
odpadowych z przemysłu rolno–
spożywczego (ciągłość dostaw, 
wyniki badań i kalkulacja kosztu 
substratu na 1 MW, opracowanie 
optymalnych miksów substra-
towych w oparciu o parametry 
procesu, wsparcie procesu opi-
niowania stosowanych odpadów 
w biogazowni przez KoWr). 
realizujemy kompleksowe remon-
ty: montaż i demontaż urządzeń 
i instalacji ciepłowniczych, gazo-
wych i przesyłowych metodą rur 
tradycyjnych, kwasoodpornych 
i PE. Dostarczamy urządzenia 
i armaturę przemysłową, wykonu-
jemy usługi spawalnicze. 

Centrum Innowacji i transferu 
technologii
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
Kolegium rungego
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
e-mail: ciitt@up.poznan.pl
www.ciitt.up.poznan.pl

BIoGAZ+ to oprogramowanie 
komputerowe, które zostało 
opracowane na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym w Poznaniu 
w celu optymalizacji nadzorów 
technologicznych nad biogazow-
niami poprzez jednostki nauko-
wo-badawcze lub komercyjne 
laboratoria. Stanowi ono swego 
rodzaju platformę internetową do 
kontroli i optymalizacji parame-
trów procesowych, produkcyj-
nych i finansowych biogazowni, 
dzięki czemu możliwe jest lepsze 
nią zarządzanie w celu poprawy 
wyników finansowych.
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MCMP Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 5, Skarszewy
86-300 Grudziądz
tel.: +48 502 740 440  
(dr Marcin Cichosz)
biuro.mcmp@gmail.com
www.mcmp.pl

MCMP Sp. z o.o. świadczy usługi 
badania, planowania suplementa-
cji, diagnostyki oraz prowadzenia 
procesu fermentacyjnego. Dys-
ponujemy mobilną instalacją do 
testowania dodatków suplemen-
tów i mikroelementów w warun-
kach rzeczywistych. Posiadamy 
duże doświadczenie w suple-
mentacji procesu fermentacyj-
nego i produkcji suplementów 
zawierających odpowiednie dawki 
mikroelementów. Posiadamy 
dużą wiedzę w zakresie oczysz-
czania biogazu, w szczególności 
prowadzenia adsorpcji na węglu 
aktywnym.

nAnoSEnS Sp. z o.o.
ul. Sowia 15
62-080 tarnowo Podgórne
tel. +48 618146411
e-mail: biuro@nanosens.pl
www.nanosens.pl

nAnoSEnS jest polską firmą 
z 3-letnim doświadczeniem, 
produkującą urządzenia pomaga-
jące optymalizować i kontrolować 
proces produkcji czystej energii 
z biogazu. Analizatory stacjonar-
ne biogazu oferowane są w trzech 
wersjach: BIotEx SInGLEPoInt, 
BIotEx MULtIPoInt i BIotEx 
xL z ciągłą analizą składników 
mieszaniny gazowej. W ofercie 
znajdują się również przenośne 
analizatory z serii DP-28BIo. 
nAnoSEnS zapewnia długoletnie 
wsparcie posprzedażowe w po-
staci części zamiennych i usług 
serwisowych.

PoLBIotECH LABorAtorIUM 
Sp. z o.o.
ul. rubież 46, budynek B
61-612 Poznań
tel.: +48 61 822 73 53,  
+48 601 056 137
e-mail: laboratorium@polbiotech.pl
www.polbiotech.pl

od 2006 r. świadczymy usługi ba-
dawcze i analityczne dla projekto-
wanych, uruchamianych i dzia-
łających biogazowni. Badamy: 
substraty, próbki z fermentorów, 
skład biogazu, wartość nawozową 
i mikrobiologię pofermentu. Po-
możemy zamienić odpad w nawóz 
organiczny. Zapewniamy uzupeł-
nienie deficytu mikroelementów 
(Acinor 1000). Badamy oleje 
silnikowe. nasza kluczowa usługa 
to MonItorInG BIotECHnoLo-
GICZny BIoGAZoWnI. Interpretu-
jemy wyniki badań i doradzamy jak 
utrzymać stabilny, wydajny i opła-
calny proces produkcji biogazu.

t&B – Die Biogasoptimierer GmbH
Siemensstrasse 1
24963 tarp, niemcy
Kontakt w Polsce: 
Lidia Zaczek
tel.: +48 577 050 679
e-mail: zaczek@die-
biogasoptimierer.de
www.die-biogasoptimierer.de

niemiecka firma z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy z bio-
gazowniami na terenie niemiec, 
Polski i innych krajów. oferujemy: 
analizy laboratoryjne z opisem 
wyników i zaleceniami; rozruch 
biogazowni i tworzenie planów 
karmienia; kontrolę efektywności 
ekonomicznej; suplementacja mi-
kroelementów; kontrolę wycieku 
gazu. naszym celem jest stabili-
zacja procesu i wypracowanie jak 
najniższych kosztów produkcji 
energii. Analizy laboratoryjne są 
dla nas środkiem do poprawy 
ekonomii Państwa biogazowni. 

nAUKA I InnoWACJE

>>>>

     IOŚ-PIB
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy

Instytut ochrony Środowiska
Krajowy ośrodek Zmian Klimatu
ul. Krucza 5/11D 
00-548 Warszawa
tel.: +48 22 37 50 525
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl
www.ios.edu.pl 

Krajowy ośrodek Zmian Klimatu, 
to pierwszy w Polsce interdyscy-
plinarny ośrodek badawczy zaj-
mujący się zmianami klimatu i ich 
skutkami. realizuje prace nauko-
wo-badawcze, projekty edukacyj-
ne, rozwojowe i doradcze, a także 
wspiera administrację publiczną 
w zakresie zmian klimatu. KoZK 
działa w ramach Instytutu ochro-
ny Środowiska – Państwowego 
Instytutu Badawczego. IoŚ-PIB 
oferuje dla branży biogazowej 
usługi analityczne wyznaczania 
parametru BMP; prace badawczo
-rozwojowe; stałe nadzory eksplo-
atacyjne biogazowni; sporządza-
nie i przeprowadzanie ooŚ. 
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Instytut Uprawy nawożenia 
i Gleboznawstwa 
- Państwowy  Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
tel.: +48 81 478 67 00,  
+48 81 478 68 00 
e-mail: iung@iung.pulawy.pl 
www.iung.pulawy.pl   

IUnG-PIB upoważniony jest do 
oceny i opiniowania wszystkich 
nawozów i środków wspomaga-
jących uprawę roślin (również 
pofermentu i osadów ściekowych) 
wprowadzanych na rynek, na 
podstawie analiz fizykochemicz-
nych oraz mikrobiologicznych 
tych produktów. Prowadzimy ba-
dania z zakresu nawożenia roślin. 
Zajmujemy się oceną możliwości 
produkcji biomasy na cele ener-
getyczne z uwzględnieniem skut-
ków produkcyjnych, ekonomicz-
nych i środowiskowych, a także 
oceną żyzności gleb i jakości wód 
glebowo-gruntowych w Polsce.

narodowe Centrum Badań 
i rozwoju
ul. nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
tel.: +48 22 390 71 70
e-mail: info@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

narodowe Centrum Badań 
i rozwoju (nCBr) jest agencją 
rządową od ponad dekady łączą-
cą świat nauki i biznesu. tworzy 
odpowiednie warunki do prowa-
dzenia prac badawczo-rozwojo-
wych. Poprzez współfinansowanie 
procesów B+r wspiera rodzimych 
przedsiębiorców, istotnie zmniej-
szając ich ryzyko biznesowe 
towarzyszące wdrażaniu przeło-
mowych projektów badawczych. 
Misją nCBr jest realizacja zadań 
służących społecznemu i go-
spodarczemu rozwojowi Polski 
oraz rozwiązywanie konkretnych 
cywilizacyjnych problemów jej 
mieszkańców. 

Pracownia Ekotechnologii
Katedra Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
tel.: +48 61 848 71 56
e-mail: instytut@up.poznan.pl
www.up.poznan.pl/iib

Pracownia Ekotechnologii zajmuje 
się badaniami fermentacji me-
tanowej, kompostowania oraz me-
tod zagospodarowania odpadów 
organicznych. Jest to największe 
laboratorium tego typu w Pol-
sce. Interdyscyplinarny zespół 
Pracowni składa się ze specjali-
stów z różnych dziedzin nauki: 
inżynierii rolniczej, biotechnologii, 
ochrony środowiska, geologii czy 
technologii żywności. Liczne pro-
jekty naukowe, prace zlecone oraz 
nadzory technologiczne i publika-
cje są najlepszą referencją jakości 
prowadzonych badań.

KAtALoG FIrM BIoGAZoWyCH

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel.: +48 61 848 70 01
e-mail: rektorat@up.poznan.pl
www.puls.edu.pl 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu jest jedną z najbar-
dziej znaczących uczelni przy-
rodniczych w kraju. Jego misja 
kształcenia jest ściśle związana 
z badaniami naukowymi, w któ-
rych uwzględnia się nowe obszary 
wiedzy i zmieniające się potrzeby 
człowieka. Dzięki nowoczesnemu 
wyposażeniu wielu jednostek, 
osiągnięcia naukowe mogą być 
upowszechniane na forum krajo-
wym i międzynarodowym, będąc 
przedmiotem transferu wiedzy do 
praktyki społeczno-gospodarczej 
oraz tworzenia więzi z przemy-
słem.

DorADZtWo 
PrAWnE 

I KonSULtInG 
BIZnESoWy

>>>>

Cieślikowski, Chmarzyński,  
Dąbek kancelaria adwokacko- 
-radcowska Sp.j.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
tel.: +48 22 486 31 47
e-mail: cclaw@cclaw.com.pl
www.cclaw.com.pl

W dzisiejszych czasach spe-
cjalizacja jest koniecznością, 
a także gwarancją wysokiego 
poziomu świadczonych usług, 
dlatego w CCLaw. skupiamy się 
na obsłudze podmiotów z branży 
oZE, w szczególności projektów 
fotowoltaicznych, wiatrowych, 
biomasowych i biogazowych. 
Wymaga to od nas znajomości 
dziedzin prawa, takich jak prawa 
nieruchomości, prawa budow-
lanego, prawa energetycznego, 
a ostatnio coraz częściej także 
zagadnień prawnych związanych 
z elektromobilnością.



RapoRt Biogaz w polsce

110

KAtALoG FIrM BIoGAZoWyCH

Kancelaria Prawna tarka 
trupkiewicz i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
ul. Piękna 15, 00-549 Warszawa
tel.: +48 506 262 504
www.ttw-legal.pl

Kancelaria Prawna ttW to buti-
kowa kancelaria prawna specjali-
zująca się w branży biogazu i bio-
metanu. Doświadczeni prawnicy 
na bieżąco wspierają klientów 
począwszy od etapu przygotowa-
nia projektów, wejścia do systemu 
wsparcia przez przygotowanie 
indywidualnego modelu optyma-
lizacji przychodów, po zakup lub 
sprzedaż projektów oraz wybu-
dowanych instalacji. Jesteśmy 
liderem w obsłudze prawnej 
rynku biometanu w Polsce z do-
świadczeniem krajowym i mię-
dzynarodowym, będąc aktywnym 
członkiem Izby Gospodarczej 
Gazownictwa oraz Europejskiego 
Stowarzyszenia Biogazu.

FInAnSoWAnIE 
InWEStyCJI 

>>>>

Polski Fundusz rozwoju S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel.: +48 22 800 800 120
e-mail: info@pfr.pl
www.pfr.pl

Inwestycje dla Polski. tworzy-
my praktyczne rozwiązania dla 
wspólnego sukcesu i bezpiecznej 
przyszłości. tarcza finansowa PFr 
dla firm i pracowników; inwestycje 
w sektorze odnawialnych źródeł 
energii; inwestycje kapitałowe; 
inwestycje infrastrukturalne; inwe-
stycje samorządowe; Pracownicze 
Plany Kapitałowe; rozwój innowa-
cji. Zapraszamy do kontaktu.

StoWArZySZEnIA 
BrAnżoWE

>>>>

Polskie Stowarzyszenie 
Biometanu
ul. Grzybowska 87
Concept tower
00-844 Warszawa
tel.: +48 608 550 931
e-mail: mp@biometan.org
www.biometan.org.pl

Celem Polskiego Stowarzyszenia 
Biometanu jest rozwój produkcji 
i wykorzystywania biometanu 
jako odnawialnego, niekopalne-
go źródła energii otrzymywanej 
z biomasy. PSB jest ekspercką or-
ganizacją złożoną ze specjalistów 
branży biogazowej. niezależnie 
od działalności statutowej, świad-
czy usługi doradcze w zakresie 
budowy i eksploatacji biogazowni 
metanowych. obecnie PSB jest 
zaangażowane w projekty o łącz-
nej zdolności produkcyjnej 24 mln 
nm3 biometanu rocznie.

Unia Producentów i Pracodawców 
Przemysłu Biogazowego 
ul. Solec 18 lok. U31
00-410 Warszawa
tel.: +48 22 550 91 00
e-mail: upebi@upebi.pl
www.upebi.pl

Unia Producentów i Pracodaw-
ców Przemysłu Biogazowego 
(UPEBI) jest największą organi-
zacją zrzeszającą firmy związane 
z biogazem i biometanem, która 
od 2012 roku skutecznie działa 
na rzecz rozwoju branży bioga-
zowej i biometanowej w Polsce. 
Zapewniamy wszechstronną 
pomoc w realizacji projektów 
i działalności gospodarczej zwią-
zanej z wykorzystaniem biogazu 
i biometanu, współpracujemy 
z instytucjami naukowo-badaw-
czymi oraz prowadzimy działal-
ność edukacyjną.



Wydawca
Biomass Media Group Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14/4
61–881 Poznań

tel.: +48 791 44 33 22

biuro@magazynbiomasa.pl

www.magazynbiomasa.pl

https://www.facebook.com/magbiomasa

https://linkedin.com/company/magazyn-biomasa

https://twitter.com/MBiomasa

„Biogaz w Polsce - raport 2020” jest chroniony prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie prawa do całkowitej zawartości opracowania „Biogaz w Polsce - raport 2020” są zastrzeżone. 
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod 
warunkiem nienaruszenia praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych na-
leżących do Biomass Media Group Sp. z o.o.

Wydawca informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w publikacji mają jedynie charakter informacyjny 
oraz nie stanowią porady w rozumieniu polskich przepisów. opracowanie przedstawia wiedzę oraz opi-
nie autorów według stanu na dzień publikacji. 

Wydawca nie podejmuje poprzez niniejszą publikację żadnych zobowiązań oraz nie ponosi żadnej od-
powiedzialności za decyzje i działania podjęte na podstawie raportu ani za szkody poniesione w wyniku 
tych decyzji. 

Biomass Media Group Sp. z o.o.
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