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Wstęp 
Termin biopaliwa oznacza ciekłe lub gazowe paliwa dla 

transportu produkowane z biomasy. W praktyce można się 
spotkać z błędnym nazywaniem mieszanek paliw kopalnych i 
biokomponentów. Według Mirowskiego i in. [1] dla takich 
mieszanek można byłoby używać termin eko-paliwa. 
Biokomponenty stosowane przy produkcji paliw transportowych 
określane są w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 i zdefiniowane 
jako bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej 
roślinny oraz węglowodory syntetyczne [2]. 

Biopaliwa mają zdecydowanie największy, bo ponad 90-
procentowy udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych i 
są przyjazną dla środowiska alternatywą zasilania pojazdów 
mechanicznych. Stosowanie biopaliw nie tylko całkowicie 
eliminuje emisję do atmosfery niektórych szkodliwych 
substancji, takich jak tlenki siarki czy rakotwórcze związki 
aromatyczne, ograniczając skład spalin do pary wodnej, 
dwutlenku węgla oraz tlenków azotu, ale wpływa również 
pozytywnie na samą jakość pracy silnika poprzez np. lepsze 
smarowanie silnika spalającego biodiesel zamiast 
konwencjonalnego oleju napędowego [3].  

W wyniku mechanicznego, termicznego lub chemicznego 
przetworzenia biomasy uzyskuje się biopaliwo, które w 
następnej kolejności może być wykorzystane w energetyce, 
komunikacji, rolnictwie, budownictwie i przemyśle. W zależności 
od stanu skupienia biopaliwa można podzielić na: stałe, ciekle i 
gazowe (rys.1.). 

Według Lewandowskiego (2011) biopaliwa można podzielić 

na pierwotne, w skład których wchodzą: drewno, słoma, 

biomasa roślinna oraz biopaliwa wtórne, do których należą 

między innymi olej, biogaz, bioetanol itp. Biopaliwa pierwotne są 

często półproduktem do otrzymywania biopaliw właściwych, 

czyli paliw spełniających określone wymogi takie jak: 

bezpieczeństwo i łatwość magazynowania, wysoka gęstość 

energii skumulowanej czy możliwość regulacji dozowania. Inny 

podział biopaliw dotyczy rodzaju surowców z jakich zostały 

wykonane, wyróżnić można tutaj:  

 biopaliwa I generacji – powstające z surowców 

żywnościowych takich jak: ziarna zbóż, słonecznika, 

rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków, owoców. 

Przemysł paliwowy chcąc wykorzystać takie surowce do 

produkcji biopaliw musiałby konkurować z przemysłem 

spożywczym, czego poważną konsekwencją może być 

wzrost cen żywności; 

 biopaliwa II generacji – produkowane z surowców 

nieżywnościowych i odpadowych, nie konkurują z 

żywnością, należą do nich: słoma, palne frakcje odpadów 

komunalnych, osady czynne z oczyszczalni ścieków, 

plantacje energetyczne; 
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Streszczenie  
 

W niniejszym artykule przedstawiono definicje i rodzaje biopaliw, uregulowania prawne i znaczenie biopaliw w Polsce oraz w krajach Unii 
Europejskiej. Z danych literaturowych wynika, że rozwój bioetanolu dotyczy głównie produkcji alkoholu etylowego II generacji (z surowców 
ligninocelulozowych). Jednym z kryterium opłacalności produkcji bioetanolu jest dodatni wskaźnik energetyczny dla tego paliwa, czyli ilość 
energii, którą można uzyskać podczas spalania bioetanolu do ilości energii, którą trzeba włożyć do jego wytworzenia. Globalna produkcja 
biopaliw jest silnie uzależniona od decyzji politycznych. Planuje się do 2030 roku wprowadzenie w transporcie biopaliw drugiej generacji oraz 
wodorowych ogniw paliwowych. Z tych powodów powstało również wiele instrumentów wspierających i finansujących liczne programy 
promocyjno-edukacyjne lub wdrożeniowe. 
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Rys. 1. Schematyczny podział biopaliw w zależności od 
stanu ich skupienia [3] 
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 biopaliwa III generacji – noszą miano „paliw przyszłości”, 

ponieważ należą do nich oleje wytwarzane z alg, które po 

przetworzeniu na wodór zasilać będą ogniwa paliwowe.  

Najczęściej produkowanymi biopaliwami na skalę przemysłową 

są metan (komponent biogazu), estry kwasów tłuszczowych 

oraz bioetanol. Dużą popularnością cieszą się również takie 

biopaliwa jak: DMF – pochodne heksozy czy bioetanol 

celulozowy (Grassolina), które ze względu na skomplikowaną 

technologię wytwarzania nie są w pełni opłacalne. 

 

1. Rynek etanolu w Polsce 
Produkcja spirytusu surowego w Polsce na cele 

transportowe ma długoletnią tradycję sięgającą okresu 
przedwojennego. Jest on wytwarzany w gorzelniach rolniczych i 
przemysłowych, przy czym stanowczo więcej jest gorzelni 
rolniczych. W związku z polityką UE w zakresie odnawialnych 
źródeł energii produkcja alkoholu etylowego w UE rośnie w 
tempie ok. 10% rocznie. Wzrost produkcji alkoholu etylowego w 
Polsce jest znacznie wolniejszy.  

W materiałach na konferencję prasową Ministra Stanisława 
Kalemby, przygotowanych przez Biuro Prasowe Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi można odnaleźć szereg informacji 
dotyczących rynku alkoholu etylowego w Polsce. Liczba 
gorzelni z kwartału na kwartał spada. O ile w 2004 r. alkohol 
produkowało 342 gorzelnie rolnicze, w 2011 r. było to 188 
gorzelni (spadek o ok. 50%). Mniejsza ilość gorzelni nie 
przekładała się jednak na znaczne zmniejszenie produkcji 
alkoholu etylowego. Podstawowym surowcem rolniczym 
stosowanym do wyrobu alkoholu etylowego są nadal zboża (ok. 
83% w 2011 r.). Innymi surowcami wykorzystywanymi do 
produkcji alkoholu jest melasa z buraków cukrowych (ok. 13%) 
oraz skrobia ziemniaczana (ok. 1%). Głównymi odbiorcami 
destylatu wytarzanego w Polsce w gorzelniach rolniczych są 
dwa sektory: paliwowy oraz napojów alkoholowych. Produkcja 
alkoholu w 2011 r. wyniosła ok. 3 mln hl. Roczny potencjał 
produkcyjny w Polsce przedstawiony jest w tab.1. Od 2007 roku 
saldo w handlu zagranicznym alkoholem etylowym jest ujemne 
(w 2011 r. wywóz alkoholu wyniósł 0,9 mln hl przy 1,4 mln hl 
przywozu) [4].  

Zbyt bioetanolu w Polsce zależy od kosztów produkcji, a 
zwłaszcza kosztów surowca. Stanowczo lepszą pozycję na 
rynku mają większe przedsiębiorstwa, które oprócz produkcji 

alkoholu etylowego oraz bioetanolu na cele paliwowe, zajmują 
się przetwarzaniem odpadów technologicznych w celu 
wytworzenia zbywalnych produktów użytecznych - pasze dla 
zwierząt czy preparaty białkowe. Wykorzystanie produktów 
użytecznych poprawia ekonomikę wytwarzania etanolu [6]. 

Jednym z kryterium opłacalności produkcji bioetanolu jest 
dodatni wskaźnik energetyczny dla tego paliwa. Wskaźnik ten 
wyraża ilość energii, którą można uzyskać podczas spalania 
bioetanolu do ilości energii, którą trzeba włożyć do jego 
wytworzenia. Obniżenie wartości wskaźnika dla produkcji 
bioetanolu następuje w momencie zużycia energii na np.: daleki 
transport surowca użytego do produkcji, czy zagospodarowanie 
wywaru po destylacji. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na 
wykorzystanie w produkcji bioetanolu tańszych nośników energii 
np.: wykorzystanie niedrogich surowców, wdrażanie 
instrumentów wspierających produkcję biokomponentów i 
biopaliw (estry, etanol, biogaz) [7].  

Instrumenty wspierające produkcję biokomponentów i 
biopaliw to przede wszystkim programy promocyjno-edukacyjne, 
badawczo rozwojowe oraz inwestycyjne wspierane ze środków 
Unii Europejskiej. W szczególności wyróżnić tutaj można: 
 7. Ramowy Program (Framework Programme), którego 

głównymi celami są: tworzenie europejskich centrów 
doskonałości poprzez współpracę między laboratoriami, 
ogłoszenie europejskich inicjatyw technologicznych, 
stymulacja kreatywności w badaniach podstawowych 
poprzez konkurencję między zespołami na europejskim 
poziomie i poprawa koordynacji narodowych programów 
badawczych [8]; 

 Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 
(2007÷2013) (Competitiveness and Innovation Framework 
Programme CIP), którego głównym zadaniem jest 
promowanie wzrostu wydajności energetycznej, 
poszukiwanie odnawialnych źródeł energii oraz technologii 
pro środowiskowych [9]; 

 Europejskie Platformy Technologiczne (European 
Technology Platforms), stworzone w celu zwiększenia 
wsparcia finansowego nauki ze strony sektora przemysłu. 
Ponadto wprowadzenie spójnej strategii jednakowej na 
całym obszarze UE i odnoszącej się do rozwoju 
technologii, wypracowanie regulacji prawnych i 
standardów technologicznych [10]. 

Europejski Strategiczny Plan w Dziedzinie Technologii 
Energetycznych (SET- Plan) opracowany przez Komisję 
Europejską i przyjęty w 2008, opiera się na strategicznej wizji 
długofalowej jaką jest przejście na niskoemisyjny system 
energetyczny, przy jednoczesnym zachowaniu 
konkurencyjności. Planuje się do 2030 roku wprowadzenie w 
transporcie biopaliw drugiej generacji oraz wodorowych ogniw 
paliwowych. 

 

2. Znaczenie biopaliw w Polsce i krajach Unii Europejskiej 
Globalna produkcja biopaliw jest silnie uzależniona od 

decyzji politycznych. Pod koniec grudnia 2008r. Komisja i 
Parlament Unii Europejskiej uzgodniły kształt ustawy o 
odnawialnej energii, której jednym z elementów jest 
wprowadzenie obowiązkowego progu mieszania biopaliw z 
paliwami kopalnymi w transporcie w wysokości 10% od 2020 r. 
Uzgodniona przez Komisję Europejską i zatwierdzona 17 

 

Rys. 2. Potencjał produkcyjny bioetanolu w Polsce przez 
pryzmat 10 największych producentów (dane Agencji Rynku 
Rolnego) [5] 
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grudnia 2008r. przez Parlament Europejski wersja ustawy 
określana jest mianem 3x20, gdyż zakłada, że: 
 od 2020 r. 20% energii w UE pochodzić będzie z 

odnawialnych źródeł energii; 
 emisja gazów cieplarnianych zostanie zredukowana o 

20% (w stosunku do poziomów z 1990 r.); 
 zużycie energii z odnawialnych źródeł energii ma 

wzrosnąć do 20% w 2020 r. [11] 
W dyrektywie tej zostały przedstawione cele obligatoryjne 

dla każdego kraju członkowskiego do roku 2020 oraz 
wyszczególniono minimalne wymagania regulacyjne do 
wprowadzenie w ustawodawstwie krajowym, chcąc tym samym 
ułatwić realizację celów krajowych i wspólnotowych. Dla Polski 
przewidziano zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 
(OZE) w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% oraz do 10% 
w sektorze paliw transportowych. Nie ma jednak wskazań 
kierunków rozwoju poszczególnych sektorów oraz jakimi 
technologiami zwiększyć udział „zielonej” energii. Jednakże 
krajowe cele w zakresie udziału OZE w sektorze transportu, 
energii elektrycznej oraz ciepła z podziałem na poszczególne 
technologie, a także działania w zakresie efektywności 
energetycznej prowadzące do zmniejszenia końcowego zużycia 
energii określone powinny być w Krajowych Planach Działań 
(KPD), w oparciu o zapisy których każde państwo członkowskie 
powinno realizować cele ustalone Dyrektywą [11].  

W najnowszej propozycji znalazł się również zapis, mający 
nie dopuścić do przestawiania upraw ze spożywczych na 
przemysłowe, zapobiegając wzrostowi cen żywności. W tym 
celu wprowadzono program „Podwójny Bonus”, który promuje 
biopaliwa wytworzone z niespożywczych surowców. Pakiet 
klimatyczno – energetyczny zakłada również surowe kryteria 
jakościowe dla biopaliw, związane z redukcją emisji CO2 w 
porównaniu z paliwami kopalnymi i produkcją szkodliwego 
dwutlenku węgla w transporcie i produkcji. Poziom 
oszczędności ma wynosić co najmniej 35% już od dnia wejścia 
w życie dyrektywy, natomiast do 2017 r. ma wynosić nawet 50% 
dla istniejących instalacji, a 60% dla nowych instalacji. Biodiesel 
używany w kraju, produkowany z oleju rzepakowego ma poziom 
„oszczędności” 38%, co oznacza, że będzie mógł być zaliczany 
jako „zielone” źródło energii do 2017 r. Po tym czasie 
producenci będą musieli poprawić technologię produkcji, tak 
aby biopaliwo przyczyniało się do redukcji CO2 w wymaganym 
stopniu. Paliwa II generacji, do których należy bioetanol 
produkowany np. z celulozy, mają być podwójnie preferowane 
poprzez wprowadzenie programu „Podwójny Bonus”, który 
promowałby biopaliwa z niespożywczych surowców (FAPA, 
2008). 

Polska bierze udział w tworzeniu wspólnotowej polityki 
energetycznej, skierowanej na wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, w tym biopaliw, wzrostu bezpieczeństwa, 
konkurencyjności i efektywności energetycznej paliw oraz 
ograniczenia ich oddziaływania na środowisko [12]. Realizacja 
tej polityki opiera się na dywersyfikacji nośników energii 
pierwotnej i dostępnych technologiach wytwarzania energii.  

Nowe technologie w rolnictwie prowadzące do hodowli 
trzody chlewnej i bydła w systemie bezściółkowym przyczyniają 
się do powstawania większej ilości słomy, która mogłaby być 
wykorzystywana jako alternatywne źródło energii do produkcji 
biopaliw płynnych II generacji [13]. 

Celem strategicznym polskiego rządu jest pełna realizacja 
celów opisanych w Dyrektywie Unijnej, z tego względu przyjęto 
dokumenty strategiczne takie jak: Polityka Energetyczna Polski 
do roku 2030 (PEP2030), Krajowy Plan Działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz Kierunki Rozwoju 
Biogazowni Rolniczych w Polsce na lata 2010-2020. W 

dokumencie dotyczącym Polityki Energetycznej Kraju do roku 
2030 wyszczególniono cele ogólne i szczegółowe dla rozwoju 
OZE, podkreślono również potrzebę rozwoju odnawialnych 
źródeł energii w oparciu o zrównoważony rozwój 
poszczególnych technologii jak również wysokoefektywne 
przetwarzanie biomasy poprzez zgazowanie, produkcję paliw 
płynnych (II generacji), generację rozproszoną [11]. 

Nowe ustawy wprowadziły do polskiego prawa szereg 
zmian, ukierunkowanych przede wszystkim na stworzenie 
dogodnych warunków do rozwoju rynku biokomponentów i 
biopaliw ciekłych w tym trzy niezwykle istotne: 
1. Możliwość wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na 

własny użytek. Biopaliwa ciekłe wytwarzane przez rolników 
na własny użytek powinny spełniać jedynie minimalne 
wymagania jakościowe, istotne ze względu na ochronę 
środowiska, zgodnie z przepisami ustaw „o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw”. Roczna 
produkcja biopaliw na własny użytek nie może przekroczyć 
100 litrów na hektar powierzchni użytków rolnych, będących 
w posiadaniu rolnika. 

2. Obowiązek zapewnienia określonego udziału 
biokomponentów w rynku paliw transportowych określony 
jako tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy, którego realizacją 
zajmują się przedsiębiorcy wykonujący działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania i importu lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw 
ciekłych, którzy sprzedają je lub zużywają na własne 
potrzeby. Obowiązek ten obowiązuje od 1 stycznia 2008r. 

3. Możliwość zwiększenia udziału biokomponentów w paliwach 
transportowych dla pojazdów należących do tzw. „wybranej 
floty”. Zgodnie z definicją umieszczoną w polskim prawie 
„wybrana flota” to grupa co najmniej 10 pojazdów tj.: ciągniki 
rolnicze, statki, lokomotywy i inne maszyny nie poruszające 
się po drogach, wyposażone w silniki przystosowane do 
spalania biopaliw płynnych będących własnością lub 
użytkowanych przez osobę fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej [11]. 
Energetyczne wykorzystanie biomasy, stanowiącej jedno z 

odnawialnych źródeł energii, wpisuje się w priorytety polityki 
energetycznej i klimatycznej UE i stanowi przedmiot 
rozbudowanego systemu wsparcia w jej państwach 
członkowskich. Sektor transportu konsumuje ponad 30% energii 
w UE i cały czas się rozwija, należy również do jednego z 
największych emitentów dwutlenku węgla [14]. Polityka 
klimatyczna i energetyczna UE zmierza do zredukowania 
zależności w sektorze transportu od oleju napędowego na rzecz 
biopaliw, czyli alternatywnych źródeł energii. Obowiązkiem 
wszystkich państw UE jest osiągnięcie dziesięcioprocentowego 
udziału biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny i oleju 
napędowego w transporcie zgodnie z dyrektywą nr 2009/28/WE 
[15]. Jedną z form wsparcia rynku biopaliw są zwolnienia i ulgi 
podatkowe, których możliwość wprowadzenia przez państwa 
członkowskie zostały poparte dyrektywą nr 2003/30/WE [16] w 
sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw oraz innych 
paliw odnawialnych. Wiele państw zdecydowało się również na 
wprowadzenie zwolnienia od podatku akcyzowego, w celu 
promocji wykorzystania takich paliw w transporcie. 
 
3. Podsumowanie 
W niniejszym artykule przedstawiono definicje i rodzaje 
biopaliw, uregulowania prawne i znaczenie biopaliw w Polsce 
oraz w krajach Unii Europejskiej. Z danych literaturowych 
wynika, że udział rolniczych surowców celulozowych w bilansie 
paliwowym energetyki odnawialnej w Polsce wykazuje 
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tendencję rosnącą. Jednocześnie brak jest technologii 
przetwarzania surowców ligninocelulozowych, które mogłyby 
być stosowane na skalę przemysłową i które wykorzystywałyby 
potencjał surowcowy. Bardzo ważne jest aby opracowywane 
nowe metody produkcji bioetanolu z surowców II generacji 
przynosiły wiele korzyści takich jak: obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych, tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, 
zagospodarowanie gruntów odłogowych, dodatkowe dochody 
dla gospodarstw rolnych wpływające na poprawę efektywności 
produkcji rolniczej, w tym również dostarczenie rozwiązań 
technologicznych dla gorzelni rolniczych i zmianę przepływu 
strumieni finansowych za surowce energetyczne, a w 
przyszłości ograniczenie wzrostu cen paliw konwencjonalnych 
poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na nie. 
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Abstract  
  

This paper presents a definitions and types of biofuels, regulation and the importance of biofuels in Poland and in the European Union. 
Based on literature data, the development of bioethanol focuses on production of second generation (2G) ethanol ( from lignin-cellulose 
materials). One of the criterion for bioethanol production profitability is positive energy ratio of fuel, that is quantity of energy that can be 
obtained during the combustion of bioethanol to the amount of energy you need to add to make it. Global production of biofuels is very strongly 
dependent on political decisions. It is planned to 2030 introduce to transport the second generation biofuels and hydrogen fuel cells. For these 
reasons are created many instruments to support and finance a lot of educational and promotional or implementation programs. 
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