
PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (IV–VI): z. 2 (80) 
PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING  s. 21–31 

 

Wersja pdf:  www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 

© Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2013  

 
 
 
Wpłynęło  19.03.2013 r.  
Zrecenzowano 23.04.2013 r.  
Zaakceptowano  29.04.2013 r. 
 
 
A – koncepcja 
B – zestawienie danych 
C – analizy statystyczne 
D – interpretacja wyników 
E – przygotowanie maszynopisu 
F – przegląd literatury 
 

Nakłady energii w rolnictwie polskim 
i ich struktura 
 
Jan PAWLAK ABCDEF 
 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie 

 
 

Streszczenie 
 
W 2011 r. łączne bezpośrednie nakłady energii w rolnictwie polskim wy-
niosły 150,8 PJ i były o 0,8% większe niż w 2000 r. W latach 2000–2005 
zużycie energii zwiększało się od 149,6 PJ w 2000 r. do 160,5 PJ w 2005 r. 
W kolejnych latach, do 2009 r., bezpośrednie zużycie energii miało ten-
dencję malejącą, do 145,6 PJ w 2009 r. W 2010 r. odnotowano zmianę 
tej tendencji, spowodowaną zwiększeniem zużycia paliw stałych, zwłasz-
cza węgla kamiennego. W strukturze procentowej zużywanych w rolnic-
twie nośników energii największy udział miały paliwa ciekłe (49,3–56,9% 
wartości opalowej ogółu zużytych nośników energii). Duży był też udział 
paliw stałych (36,3–43,5%). Energia elektryczna stanowiła od 3,3 do 
4,0%; paliwa gazowe – od 1,5 do 2,9%, a energia cieplna – od 0,5 do 
0,7% nakładów energii w rolnictwie. W porównaniu ze stanem z 2000 r. 
zużycie paliw stałych zwiększyło się w 2011 r. o 16,0%, paliw gazowych 
– o 162,5%, a energii elektrycznej – o 2,0%. Zmniejszyło się natomiast 
zużycie paliw ciekłych – o 10,9%, przy czym jednocześnie zwiększyło się 
zużycie oleju napędowego o 13,4%. Mniejsze o 10,0% było też zużycie 
energii cieplnej. Wśród zużytych w rolnictwie paliw stałych dominuje wę-
giel kamienny z udziałem od 58,3 do 75,7% w tej grupie nośników ener-
gii. Udział drewna i torfu wyniósł od 34,1 do 42,6%, koksu – od 1,5 do 
6,5%, węgla brunatnego – od 1,3 do 3,0%, a paliw odpadowych stałych 
– od <0,1 do 0,3%. W grupie paliw ciekłych największy udział miały oleje 
napędowe. Ich udział w poszczególnych latach okresu objętego analizą 
mieścił się w przedziale od 72,1 do 92,8% wartości opałowej paliw cie-
kłych. Lekki olej opałowy stanowił od 5,5 do 21,7%, ciężki olej opałowy – 
od 1,3 do 8,0%, a benzyny silnikowe – od 0,1 do 1,6%. W strukturze zu-
życia paliw gazowych największy udział miał gaz ciekły LPG – od 56,0 
do 76,4%. Udział gazu ziemnego wysokometanowego wynosił od 15,0 
do 41,7%, a gazu ziemnego zaazotowanego – od 2,3 do 9,9% wartości 
opałowej zużytych paliw gazowych. 
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Wstęp 
 
Wraz ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski zwiększają się jej potrzeby 
paliwowo-energetyczne, a spełnienie wymagań w zakresie zmniejszenia zużycia 
energii i emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii nie jest realne w ciągu najbliższych 10–15 lat. W przeciwień-
stwie do potrzeb energetycznych kraju i pozarolniczej części wsi, potrzeby energe-
tyczne towarowych gospodarstw rolnych będą malały, mimo przewidywanego 
wzrostu produkcji końcowej naszego rolnictwa do 2030 r. Energochłonność produk-
cji rolniczej maleje i będzie malała wraz ze zmianami w strukturze agrarnej i inten-
syfikacją produkcji w towarowych gospodarstwach rodzinnych [WÓJCICKI 2010]. 
 
Zużycie energii, zwłaszcza paliw ciekłych, w przeliczeniu na jednostkę powierzchni 
użytków rolnych, a także energii elektrycznej w przeliczeniu na sztukę dużą obsady 
zwierząt będzie powoli zwiększało się wraz z poprawą stanu technicznego wypo-
sażenia rolnictwa. Dynamika tego wzrostu będzie hamowana przez czynniki eko-
nomiczne, wymuszające oszczędność i racjonalizację gospodarki energetycznej, 
dokonywaną przez doskonalenie technologii produkcji, poprawę konstrukcji cią-
gników i maszyn rolniczych oraz lepszą ich eksploatację [IERiGŻ 2012]. 
 
Energia ma znaczny udział w nakładach produkcyjnych w rolnictwie. Rosnące 
ceny nośników energii powodują, że konieczne są działania mające na celu po-
prawę efektywności ich nakładów w produkcji rolniczej. Bardzo ważne jest też 
monitorowanie zmian poziomu tej efektywności [PAWLAK 2012]. Jednym z czyn-
ników decydujących o efektywności nakładów energii są zmiany poziomu zuży-
cia poszczególnych ich nośników. 
 
Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian zużycia bezpośrednich nakładów 
energii w rolnictwie polskim w latach 2000–2011. Zakres czasowy analizy jest 
uzależniony od dostępności danych wejściowych. W czasie pisania niniejszego 
artykułu najbardziej aktualne dane pochodziły z publikacji GUS z końca 2012 r., 
zawierającej dane o bezpośrednim zużyciu nośników energii1) za lata 2010 i 2011. 
Zakres analizy obejmuje ogół nośników energii mających zastosowanie w rolnic-
twie, w tym paliwa stałe, ciekłe, gazowe, energię elektryczną i energię cieplną. 
 
Materiał źródłowy i metoda badań 
 
Dane o bezpośrednim zużyciu energii w rolnictwie czerpano z publikacji GUS 
[2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012]. Z porów-
nania danych GUS [2002; 2012] wynikałoby, że zużycie energii w rolnictwie pol-
skim w latach 2000−2011 zmniejszyło się o 30,8%. W publikacjach z lat 2004, 
                                                 
1) Wg metodyki GUS [2012] zużycie bezpośrednie równa się sumie nośników energii, jaka 
została zużyta w odbiornikach końcowych bez dalszego przetwarzania na inne nośniki ener-
gii, uwzględniane w syntetycznym bilansie energetycznym. Zużycie bezpośrednie obejmuje 
również straty i ubytki naturalne nośników energii u odbiorców, nie obejmuje zaś strat siecio-
wych energii elektrycznej i gazu ziemnego. 
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2006, 2008 i 2011 pojawiły się jednak korekty danych za lata 2002, 2004, 2006  
i 2009. Były one wynikiem zmian metodycznych. Zmiana dotycząca danych za 
2002 r. dotyczyła zużycia oleju napędowego, a danych za lata 2004, 2006  
i 2009 – odpowiednio: energii elektrycznej, oleju opałowego i węgla brunatnego.   
W związku tym konieczne były dodatkowe przeliczenia w celu zapewnienia po-
równywalności danych o zużyciu energii w okresie objętym analizą. W tym celu 
dokonano korekty danych wstecz za lata poprzedzające rok dokonanej zmiany. 
Podczas przeliczeń przyjęto zasadę zachowania proporcji do zmian wprowa-
dzonych przez GUS. W obliczeniach posłużono się wzorem: 
 

 kr
r

r
kr Nep

Nep
NebNe −− =   (1) 

gdzie: 
Ner–k  – skorygowane zużycie bezpośrednie danego nośnika energii w rolnictwie 

w latach poprzedzających dokonaną przez GUS zmianę metody obli-
czania tego zużycia, wyrażone odpowiednią jednostką miary [Mg, m3, 
GWh, TJ]; 

Nebr  – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii w rolnictwie w roku, od-
nośnie do którego GUS wprowadził zmianę metody obliczania tego zu-
życia, liczone według nowej procedury z zastosowaniem odpowiedniej 
jednostki miary [Mg, m3, GWh, TJ];  

Nepr  – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii w rolnictwie w roku, od-
nośnie do którego GUS wprowadził zmianę metody obliczania tego zu-
życia, liczone według wcześniej stosowanej procedury z zastosowa-
niem odpowiedniej jednostki miary [Mg, m3, GWh, TJ]; 

Nepr-k – zużycie bezpośrednie danego nośnika energii w rolnictwie w latach po-
przedzających dokonaną przez GUS zmianę metody obliczania tego 
zużycia, liczone według wcześniej stosowanej procedury, z zastosowa-
niem odpowiedniej jednostki miary [Mg, m3, GWh, TJ]. 

 
Wartości nakładów poszczególnych nośników energii są w publikacjach GUS 
podawane zarówno w jednostkach naturalnych, jak i w przeliczeniu na wartość 
opałową [TJ]. Podczas przeliczania przyjęto na podstawie publikacji GUS [2012] 
następujące wskaźniki wartości opałowej nośników energii, jednakowe dla całego 
okresu objętego analizą: 
− węgiel kamienny energetyczny – 24,00 GJ·Mg–1; 
− węgiel brunatny – 8,30 GJ·Mg–1; 
− koks – 28,00 GJ·Mg–1; 
− drewno i torf – 9,5 GJ·(m–3); 
− lekki olej opałowy – 43,74 GJ·Mg–1; 
− ciężki olej opałowy – 40,70 GJ·Mg–1; 
− olej napędowy – 43,33 GJ·Mg–1; 
− benzyny silnikowe – Mg 44,79 GJ·Mg–1; 
− gaz ciekły LPG – 47,30 GJ·Mg–1; 
− gaz ziemny wysokometanowy – 35,90 GJ·(1000 m3)–1; 
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− gaz ziemny zaazotowany – 25,00GJ·(1000 m3)–1; 
− energia elektryczna – 3,6 GJ·MWh–1. 
 
Przyjęcie powyższego założenia spowodowało, że wartości nakładów energii  
w jednostkach naturalnych lub energetycznych w niniejszej pracy różnią się  
w niektórych latach od podawanych przez GUS. Dotyczy to zwłaszcza węgla 
kamiennego. Jego wartość opałowa, obliczona na podstawie danych GUS od-
noszących się do rolnictwa mieściła się w latach 2000–2011 w przedziale od ok. 
22 do blisko 28 GJ·t–1.   
 
Wprowadzenie wspomnianych korekt spowodowało, że zużycie bezpośrednie 
niektórych nośników energii w rolnictwie, a w konsekwencji – także nakładów 
energii ogółem w latach 2000–2008 w niniejszej publikacji różni się też od po-
dawanego we wcześniejszych publikacjach, m.in. PAWLAKA [2007; 2009; IERiGŻ 
[2002; 2005; 2008]. 
 
Wyniki badań i ich analiza  
 
W 2011 r. łączne bezpośrednie nakłady energii w rolnictwie polskim wyniosły 
150,8 PJ i były o 0,8% większe niż w 2000 r. W latach 2000–2005 bezpośrednie 
zużycie energii zwiększało się od 149,6 PJ w 2000 r. do 160,5 PJ w 2005 r.  
W kolejnych latach zużycie to zmniejszało się, do 145,6 PJ w 2009 r. W 2010 r. 
odnotowano jego zwiększenie, spowodowane zwiększeniem zużycia paliw sta-
łych, zwłaszcza węgla kamiennego. Łączne zużycie nośników energii w rolnictwie 
w 2010 r. wyniosło 151,4 PJ, a w 2011 r. zmniejszyło się o 0,4% (rys. 1, tab.1). 
 
W strukturze procentowej wartości opałowej zużywanych w rolnictwie nośników 
energii największy udział miały paliwa ciekłe (49,3–56,9%). Duży był też udział 
paliw stałych (36,3–43,5%). Energia elektryczna stanowiła od 3,3 do 4,0%; paliwa 
gazowe – od 1,5 do 2,9%, a ciepło – od 0,5 do 0,7% w tej strukturze. 
 
W porównaniu ze stanem z 2000 r. zużycie paliw stałych zwiększyło się w 2011 r. 
o 16,0%, paliw gazowych – o 162,5%, a energii elektrycznej – o 2,0%. Zmniej-
szyło się natomiast zużycie paliw ciekłych – o 10,9% i ciepła – o 10,0%. 
 
Wśród zużytych w rolnictwie paliw stałych dominował węgiel kamienny z udzia-
łem od 58,3 do 75,7% w tej grupie nośników energii. Udział drewna i torfu wy-
niósł od 34,1 do 42,6%, koksu – od 1,5 do 6,5%, węgla brunatnego – od 1,3 do 
3,0%, a paliw odpadowych stałych – od <0,1 do 0,3% (rys. 2). 
 
W porównaniu ze stanem z 2000 r. zużycie paliw stałych: węgla kamiennego 
zwiększyło się w 2011 r. o 10,2%, węgla brunatnego – o 135,1%, a torfu i drewna 
– o 38,9%. Zmniejszyło się natomiast zużycie koksu – o 70,4%.  
 
Spośród zużywanych w rolnictwie paliw ciekłych największy udział w strukturze 
wartości opałowej paliw ciekłych miały oleje napędowe (rys. 3), ich udział w po- 
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Rys. 1. Zużycie nośników energii w rolnictwie polskim 
Fig. 1. Consumption of energy carriers in Polish agriculture 
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Rys. 2. Zużycie paliw stałych w rolnictwie polskim 
Fig. 2. Consumption of solid fuels in Polish agriculture 



 

 

26 Tabela 1. Zużycie nośników energii w rolnictwie w jednostkach naturalnych w latach 2000–2011 
Table 1. Consumption of energy carriers in agriculture in natural units in the years 2000–2011 

Zużycie w latach  Consumption in years    Wyszczególnienie 
Specification    

Jednostka
miary 
Unit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Węgiel kamienny Hard coal    1 000 t 1 453 1 545 1 480 1 493 1 354 1 400 1 600 1 541 1 600 1 600 1 760 1 601 
Węgiel brunatny  Brown coal   1 000 t 69 90 113 116 160 170 138 163 168 194 200 161 
Koks  The coke 1 000 t 116 130 102 100 70 40 50 30 29 30 33 34 
Torf i drewno  Peat and wood 1 000 m3 369 371 403 399 380 380 300 100 95 100 100 102 
Paliwa odpadowe stałe 
Residue solid fuels    TJ 140 131 97 142 128 180 33 30 35 30 23 31 

Brykiety węgla kamiennego 
Hard coal briquettes    1 000 t 1 420 1 400 1 373 1 403 1 500 1 550 1 572 1 650 1 600 1 600 1 600 1 610 

Gaz wysokometanowy 
High methane gas mln m3 12 18 16 20 22 20 34 47 50 40 38 39 

Gaz zaazotowany 
Nitrified gas    mln m3 4 5 14 18 15 14 10 6 4 6 5 6 

Gaz ciekły LPG   
Liquid gas LPG    1 000 t 40 50 60 70 70 70 50 50 51 45 50 51 

Benzyny silnikowe  
Engine petrols    1 000 t 31 21 6 7 5 6 6 5 5 5 2 1 

Olej napędowy  Diesel oil 1 000 t 1 420 1 400 1 373 1 403 1 500 1 550 1 572 1 650 1 600 1 600 1 600 1 610 
Lekki olej opałowy  
Light fuel oil    1 000 t 369 371 403 399 380 380 300 100 95 100 100 102 

Ciężki olej opałowy  
Heavy fuel oil    1 000 t 140 131 97 142 128 180 33 30 35 30 23 31 

Energia elektryczna 
Electric energy    GWh 1 564 1 518 1 452 1 413 1 461 1 500 1 527 1 506 1 628 1 610 1 616 1 595 

Ciepło  Heat TJ 1 000 1 200 1 000 1 000 1 000 850 880 945 1 000 1 050 1 100 900 

Źródło: dane GUS i szacunki własne. Source: MSO data and own estimates. 
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Rys. 3. Zużycie paliw ciekłych w rolnictwie polskim 
Fig. 3. Consumption of the liquid fuels in Polish agriculture 
 
szczególnych latach okresu objętego analizą mieścił się w przedziale od 72,1 do 
92,8%. Lekki olej opałowy stanowił od 5,5 do 21,7%, ciężki olej opałowy – od 
1,3 do 8,0%, a benzyny silnikowe – od 0,1 do 1,6%. 
 
W 2011 r. zużycie olejów napędowych było o 13,4% większe w porównaniu ze 
stanem z 2000 r. Było to następstwem zwiększenia liczby ciągników i kombaj-
nów zbożowych. Zmniejszyło się natomiast zużycie pozostałych paliw ciekłych: 
lekkiego oleju opałowego – o 72,3%, ciężkiego oleju opałowego – o 77,9%,  
a benzyn silnikowych – aż o 96,6%. Duże zużycie lekkiego oleju opałowego  
w początkowych latach okresu objętego analizą było następstwem stosowania go  
jako substytutu olejów napędowych w silnikach z zapłonem samoczynnym. Po 
wprowadzeniu możliwości zwrotu rolnikom podatku akcyzowego za limitowaną 
część oleju napędowego2), zużywanego przez nich do celów produkcyjnych, 
stosowanie lekkiego oleju opałowego do zasilania silników przestało się opła-
cać, czego następstwem było zmniejszenie zużycia tego paliwa w rolnictwie. 
Zwiększyło się natomiast zużycie oleju napędowego. 
                                                 
2) Refundacji podlega podatek akcyzowy od zużycia 86 l oleju napędowego w przeliczeniu na 
hektar użytków rolnych. W rzeczywistości jednostkowe zużycie paliwa w rolnictwie polskim 
jest większe. Według danych GUS w 2010 r. zużycie oleju napędowego wyniosło 1600 tys. Mg. 
Według powszechnego spisu rolnego z 2010 r. powierzchnia użytków rolnych w dobrej kultu-
rze wynosiła wówczas 15 502 969 ha. Z rachunku wynika, że zużycie oleju napędowego wy-
niosło 103 kg, czyli ok. 120 dm3 w przeliczeniu na ha użytków rolnych. Refundowane jest za-
tem tylko 72% paliwa zużywanego w rolnictwie. 
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Największą zmiennością w okresie objętym analizą charakteryzowały się bez-
pośrednie nakłady energii w rolnictwie w postaci paliw gazowych. Łączne zużycie 
tych paliw w poszczególnych latach wynosiło od 2427 TJ w 2000 r. do 4475 TJ 
w 2003 r. Największy udział w tym zużyciu miał gaz ciekły LPG – od 56,0 do 
76,4% (rys. 4). Gaz ziemny wysokometanowy stanowił od 15,0 do 41,7%, a gaz 
ziemny zaazotowany – od 2,3 do 9,9% wartości opałowej zużytych paliw gazo-
wych. Wahania popytu na paliwa gazowe były powodowane m.in. zmianami cen 
tych paliw. Wzrost cen gazu ziemnego był przyczyną zmniejszenia jego zużycia 
w latach 2009–2011 oraz zwiększenia zużycia paliw stałych.  
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2008; 2009; 2010; 2011; 2012]. 
Source: own elaboration based on MSO data [GUS 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 
2009; 2010; 2011; 2012]. 
 
Rys. 4. Zużycie paliw gazowych w rolnictwie polskim 
Fig. 4. Consumption of the gas fuels in Polish agriculture 
 
W 2011 r. zużycie gazu ziemnego wysokometanowego było o 220,5%, gazu 
ziemnego zaazotowanego – o 37,0%, a gazu ciekłego LPG – o 27,5% większe 
w porównaniu ze stanem z 2000 r. 
 
Podsumowanie 
 
Zmiany metodyczne i będące ich następstwem korekty wartości danych GUS  
o zużyciu niektórych nośników energii w rolnictwie w poszczególnych latach po-
wodują, że w badaniach obejmujących dłuższe przedziały czasu konieczne są 
dodatkowe szacunki. Zastosowana w niniejszej pracy metoda umożliwiła dokona-
nie przeliczeń umożliwiających analizę zmian zużycia nośników energii w rolnic-
twie w latach 2000–2011 na podstawie danych o zwiększonej porównywalności.  
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W 2011 r. łączne bezpośrednie nakłady energii w rolnictwie polskim wyniosły 
150,8 PJ i były o 0,8% większe niż w 2000 r.  
 
W porównaniu ze stanem z 2000 r. zużycie paliw stałych było w 2011 r. o 16,0%, 
paliw gazowych – o 162,5%, a energii elektrycznej – o 2,0% większe. Zmniej-
szyło się natomiast zużycie paliw ciekłych – o 10,9%, ale jednocześnie zużyto  
o 13,4% więcej oleju napędowego. Mniejsze o 10,0% było też zużycie ciepła.  
 
Największy udział w strukturze procentowej wartości opalowej zużywanych w rol-
nictwie nośników energii miały paliwa ciekłe (49,3–56,9%). Udział paliw stałych 
stanowił od 36,3 do 43,5%, energii elektrycznej – od 3,3 do 4,0%, paliw gazowych 
– od 1,5 do 2,9%, a ciepła – od 0,5 do 0,7% ogółu nakładów energii w rolnictwie.  
 
W grupie zużytych w rolnictwie paliw stałych dominuje węgiel kamienny z udzia-
łem od 58,3 do 75,7%. Udział drewna i torfu wyniósł od 34,1 do 42,6%, koksu – 
od 1,5 do 6,5%, węgla brunatnego – od 1,3 do 3,0%, a paliw odpadowych sta-
łych – od <0,1 do 0,3% wartości opałowej ogółu paliw stałych.  
 
W grupie paliw ciekłych największy udział miał olej napędowy (72,1–92,8%). 
Lekki olej opałowy stanowił od 5,5 do 2,1,7%, ciężki olej opałowy – od 1,3 do 
8,0%, a benzyny silnikowe – od 0,1 do 1,6%.  
 
W strukturze zużycia paliw gazowych największy udział miał gaz ciekły LPG – 
od 56,0 do 76,4%. Gaz ziemny wysokometanowy stanowił od 15,0 do 41,7%,  
a gaz ziemny zaazotowany – od 2,3 do 9,9% wartości opałowej zużytych paliw 
gazowych. 
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Jan Pawlak 

 
THE INPUTS OF ENERGY IN POLISH AGRICULTURE AND THEIR STRUCTURE 

 
Summary 

 
Total direct energy inputs in Polish agriculture in 2011 amounted to 150.8 PJ, being 
by 0.8% higher than in 2000. Within the years 2000–2005 energy consumption in-
creased from 149.6 PJ in 2000, up to 160.5 PJ in 2005. In the years following, up to 
2009, direct energy consumption showed decreasing tendency, down to 145.6 PJ in 
2009. In 2010 the change in this tendency was noted, caused by increasing con-
sumption of the solid fuels, mostly the hard coal. In percentage structure of energy 
carriers consumed in agriculture the highest was the share of liquid fuels (49.3–
56.9% heating value of total energy carriers used. Percentage share of solid fuels 
was also high (36.3–43.5%). Electric energy reached 3.3 to 4.0%, gas fuels 1.5–2.9% 
and the thermal energy 0.5–0.7% of energy inputs in agriculture. In comparison to 
the status of 2000, the consumption of solid fuels in 2011 increased by 16%, gas 
fuels – by 162.5%, electric energy – by 2.0%. Decreased, however, consumption of 
the liquid fuels – by 10.9%, at simultaneous increasing consumption of diesel oil by 
13.4%. Less by 10.0% was also the consumption of thermal energy. Among the 
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solid fuels consumed in agriculture dominated hard coal, at the share of 58.3–75.7% 
in this group of energy carriers. Participation of wood and peat ranged between 34.1 
and 42.6%, the coke 1.5 to 6.5%, brown coal 1.3 to 3.0%, and the residue solid fuels 
– from <0.1 to 0.3%. In the group of liquid fuels dominated fuel oils, at the share in 
particular years of study ranging from 72.1 to 92.8% of liquid fuel heating value. 
Consumption of light fuel oil reached 5.5–21.7%, heavy oil – from 1.3 to 8.0%, while 
the engine petrols from 0.1 to 1.6%. In the structure of gas fuel consumption the 
highest was share of liquid gas LPG – 56.0 to 76.4%. Participation of natural high 
methane gas amounted to 15.0–41.7%, while the natural nitrified gas from 2.3 to 
9.9% heating value of consumed gas fuels. 
 
Key words: energy, consumption, polish agriculture, tendencies of changes 
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