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Streszczenie 
  
Zaprezentowano analizę potrzeb i możliwości wykorzystywania 
odnawialnych zasobów energii (OZE) w Polsce w perspektywie 
do 2030 r. Przedstawiono prognozę rozwoju produkcji biopaliw 
ciekłych i innych OZE z biomasy rolniczej i leśnej. Stwierdzono, 
że wzrost wykorzystania energii odnawialnej będzie niższy od 
niezbędnego przyrostu potrzeb energetycznych kraju. Trudne do 
spełnienia będą projekty nowych dyrektyw Unii Europejskiej  
w zakresie oszczędności energetycznych i zmniejszania emisji 
gazów cieplarnianych. Pomimo przeceniania wpływu energii od-
nawialnej, a w tym biomasy i biopaliw ciekłych, na możliwości 
poprawy sytuacji ekologicznej i energetycznej kraju, wykorzy-
stywanie OZE powinno w Polsce wzrastać z około 210 PJ  
w 2005 r. do około 742 PJ w 2020 r. i aż do 1180 PJ w 2030 r. 
 
Słowa kluczowe: potrzeby energetyczne, energia odnawialna, 
biomasa, biopaliwa, gazy cieplarniane, ekologia, bezpieczeń-
stwo energetyczne, prognozy 

 
 
Wprowadzenie 
Unia Europejska podejmuje starania, aby w perspektywie 15 lat (do 2020 r.) 
kraje członkowskie UE średnio o 20% zmniejszyły ogólne zapotrzebowanie 
na energię, o 20% zmniejszyły emisję gazów cieplarnianych i o 20% zwięk-
szyły wykorzystywanie odnawialnych zasobów energii. Projekty powyższych 
dyrektyw wiążą się z trzema strategicznymi działaniami UE, a mianowicie: 
– poprawę warunków socjalno-bytowych ludności, 
– zmniejszaniu zanieczyszczania atmosfery i ocieplania klimatycznego, 
– zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego w krajach europejskich. 
 
Realizacja społecznych, ekologicznych i energetycznych strategii i spełnia-
nie projektowanych dyrektyw będzie w Polsce trudne do zrealizowania do 
2020 r. w świetle dotychczasowych analiz prognostycznych IBMER [Szep-
tycki i in. 2005; Wójcicki 2006, 2007]. Wykorzystywanie energetyczne bio-
masy rolniczej i leśnej wiąże się z jej spalaniem, a więc zużywaniem tlenu 
(O). Obok pozyskiwania energii cieplnej emituje się do atmosfery dwutlenek 
węgla (CO2), tlenek węgla (CO), związki azotu i inne gazy oraz pozostałości 
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spalania w postaci dymów, pyłów i popiołów. W przestarzałych lub nie-
sprawnych urządzeniach cieplnych spalanie drewna lub odpadów drzew-
nych powoduje zwiększenie emisji zanieczyszczeń, a w tym szkodliwych 
sadzy, trującego czadu (CO) i innych związków chemicznych. Bardziej ko-
rzystne ekologicznie jest energetyczne wykorzystywanie pochodnych bio-
masy stałej, jakimi są biopaliwa ciekłe i gazowe. Szczególnie interesujący 
jest rozwój stosowania biopaliw ciekłych do napędu silników spalinowych 
pojazdów mechanicznych.  
 
Szacowanie potrzeb i możliwości stosowania w Polsce różnych rodzajów 
OZE, a w tym biopaliw ciekłych jako substytutu paliw ropopochodnych jest 
przedmiotem niniejszej publikacji. 
 
Potrzeby energetyczne kraju, wsi i rolnictwa 
Polska jest nadal krajem rozwijającym się poprzez usuwanie swojego wielo-
letniego zapóźnienia gospodarczego i infrastrukturalnego. W perspektywie 
25 lat (do 2030 r.), ze względu na zakładany corocznie przynajmniej 4–6% 
wzrost produktu krajowego brutto (PKB) ogólnokrajowe potrzeby energe-
tyczne mogą wzrosnąć aż o 36% (do 5,9 EJ).  
 
W tym bilansie (tab. 1) uwzględniony jest wzrost zapotrzebowania na ener-
gię przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz potrzeb socjalno–
bytowych gospodarstw domowych w miastach i na obszarach wiejskich.  
Z drugiej strony uwzględnione są oszczędności energii z tytułu wprowadza-
nia nowych technik i technologii oraz coraz bardziej energooszczędnych 
środków transportowych, urządzeń technicznych i artykułów gospodarstwa 
domowego. Przewidywane jest także ekonomiczne wymuszanie oszczędno-
ści energii przez różnicowanie cen detalicznych różnych jej nośników. 
 
Tabela 1. Stan i prognoza potrzeb energetycznych do 2030 r. 
Table 1. State and prognosis of the energy requirements until 2030 

Zużycie energii w PJ  
w roku 

Procentowy 
wzrost zużycia  

od 2005 r. w roku 
Rodzaj potrzeb  
energetycznych 

1996 2005 2020 2030 2020 2030 

Krajowe potrzeby ener-
getyczne 4150 4350 5300 5900 22 36 

Potrzeby energetyczne 
wsi i rolnictwa 1060 1100 1280 1400 16 27 

Potrzeby energetyczne 
rolnictwa 342 308 258 230 -16 -25 

Pozarolnicze potrzeby 
energetyczne wsi 718 792 1022 1170 29 48 

Źródło: Studia prognostyczne IBMER, 2006 r. 
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Z prognozy energetycznej (tab. 1) wynika, że najwyższe przyrosty powinny 
następować w zakresie pozarolniczych potrzeb energetycznych obszarów 
wiejskich. Związane jest to z rozwojem całej infrastruktury wsi oraz z postę-
pem technicznym i energetycznym w wiejskich gospodarstwach domowych. 
  
Zmniejszające się zapotrzebowanie rolnictwa na bezpośrednie nośniki ener-
getyczne (tab. 2) wynika z jego modernizacji i zmniejszania się do 400 tys. 
liczby towarowych gospodarstw rolniczych, a tym samym zmniejszanie się 
liczby rolniczych gospodarstw domowych na wsi. 
  
Zmniejszać się będzie (do 12 mln ha) powierzchnia użytków rolnych (UR),  
a zwiększać się będą plony roślin i produktywność zwierząt, a w związku  
z tym skumulowane nakłady energetyczne w przeliczeniu na 1 ha UR nieco 
wzrosną, ale zdecydowanie zmniejszą się w przeliczeniu na 1 przeliczenio-
wą jednostkę zbożową (JZ) produkcji rolniczej. Zmniejszaniu się energo-
chłonności produkcji rolniczej (MJ/JZ) towarzyszyć będą zmiany w strukturze 
zużycia paliw i energii (tab. 2), a w tym energii odnawialnej. 
 
Tabela 2. Prognoza zużycia bezpośrednich nośników energii w rolnictwie i rolni-

czych gospodarstwach domowych 
Table 2. Prognosis of indirect energy carriers' consumption in agriculture and in the 

farmer households 

Zużycie energii w PJ  
w roku 

Struktura % zużycia  
w roku Rodzaj paliwa  

lub energii 
1996 2005 2020 2030 2005 2020 2030 

Paliwa stałe 188 141 81 50 46 31 22 
Paliwa ciekłe 123 132 124 120 43 48 52 
Paliwa gazowe  
i energia cieplna 3 6 14 20 2 6 9 

Energia elektryczna 28 29 39 40 9 15 17 
Razem bezpośrednie 
nośniki energii 342 308 258 230 100 100 100 

Wykorzystanie OZE  
w rolnictwie 47 52 78 85 – – – 

Udział % OZE 14 17 30 37 – – – 

Źródło: Studia prognostyczne IBMER, 2006 r. 
 
Znaczenie biopaliw ciekłych 
Biomasa i jej pochodne, jakimi są biopaliwa należą do tej grupy odnawial-
nych zasobów energii, którym w Polsce, w UE i w innych krajach przypisuje 
się nadmierne znaczenie gospodarcze i proekologiczne. Twierdzi się niejed-
nokrotnie [Dreszer i in. 2003; Żmuda 2005 i in.], że pozyskiwanie i wykorzy-
stywanie energetyczne biopaliw pozwala na: 
– stosowanie relatywnie tanich (odnawialnych) nośników, tzw. zielonej energii, 
– zmniejszanie zanieczyszczania atmosfery i emisji gazów cieplarnianych, 
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– rozwój nieżywnościowej produkcji rolniczej i wzrost przychodów w go-

spodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych, 
– polepszanie bilansu energetycznego kraju, szczególnie w zakresie ben-

zyny i oleju napędowego, 
– zmniejszanie importu coraz droższej ropy naftowej i tym samym poprawę 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
 
Rozwój produkcji i wykorzystywania biopaliw jest gospodarczą i społeczną 
koniecznością, bo podobnie jak inne OZE, biopaliwa przyczyniać się będą 
do oszczędzania zużywających się bezpowrotnie światowych zasobów 
energii pierwotnej jakimi są gaz, ropa, rudy uranu, węgiel i inne. Znaczenie 
biopaliw ciekłych wzrasta wraz z dalszym rozwojem motoryzacji poprzez 
wzrost liczby i rocznego wykorzystywania samochodów osobowych i cięża-
rowych, autobusów, samolotów, ciągników, kombajnów, pojazdów specjal-
nych i innych, zużywających coraz więcej paliw ropopochodnych. 
 
Wykorzystywanie energii odnawialnej 
Z prognozy (tab. 3) wykorzystywania odnawialnych zasobów energii wynika, 
że dopiero w 2030 r. możliwe byłoby zwiększenie udziału OZE do 20%  
w bilansie potrzeb energetycznych kraju. W rolnictwie udział OZE w 2020 r. 
może wynosić około 30%, a w 2030 r. aż 37%. Przewiduje się też wysoki 
udział OZE w strukturze potrzeb energetycznych wsi, ale niezbędny jest też 
wielokrotny wzrost tego zużycia w aglomeracjach miejskich i przemysło-
wych. 
  
W strukturze wykorzystania OZE (tab. 4) w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich nadal najwyższą pozycję stanowić będzie biomasa stała (drewno, od-
pady drzewne, plantacje energetyczne), ale wzrastać będzie udział biopaliw 
ciekłych i gazowych oraz energii słonecznej, wiatrowej i wodnej. 
 
Tabela 3. Prognoza wykorzystywania odnawialnych zasobów energii (OZE) do 2030 r. 
Table 3. Prognosis of the use of renewable energy resources (RER) until 2030 

Zużycie energii OZE w PJ  
w roku 

Udział % OZE  
w różnych pro-
gnozach w roku 

Rodzaj  
parametru prognozy 

1996 2005 2020 2030 2020 2030 
Krajowe wykorzystanie 
OZE 145 210 742 1180 14 20 

Wykorzystanie OZE na wsi  
i w rolnictwie 80 100 273 385 21 28 

Wykorzystanie OZE  
w rolnictwie 47 52 78 85 30 37 

Pozarolnicze wykorzysty-
wanie OZE na wsi 33 48 195 300 19 26 

Źródło: Studia prognostyczne IBMER, 2006 r. 

 8



 
Energia odnawialna, biopaliwa i ekologia 

 
Tabela 4. Struktura wykorzystywania OZE w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
Table 4. The structure of RER's use in agriculture and on the rural areas  

Zużycie energii OZE w PJ  
w roku 

Udział % OZE  
w roku Rodzaj odnawialnego 

nośnika energii 1996 2005 2020 2030 2005 2020 2030 

Biomasa stała  
(drewno i in.) 70 78 108 135 78 40 35 

Biopaliwa ciekłe 2 3 33 60 3 12 16 
Biogaz i odzysk ciepła 1,5 4 25 40 4 9 10 
Energia wodna 2 3 22 30 3 8 8 
Energia wiatrowa 0,5 2 18 30 2 7 8 
Energia słoneczna i in. 4 10 67 90 10 24 23 

Razem na wsi i w rol- 
nictwie 80 100 273 385 100 100 100 

Tempo wzrostu  
– 1996 r. = 100 100 125 341 481 – – – 

Źródło: Studia prognostyczne IBMER, 2006 r. 
 
Szczegółowsze analizy [Pawlak 2006; Wójcicki 2007] możliwości zwiększa-
nia wykorzystywania odnawialnych zasobów energetycznych wykazuje, że 
nasza dotychczasowa średniookresowa (do 2020 r.) i długookresowa (do 
2030 r.) prognoza rozwoju OZE w skali kraju, wsi i rolnictwa, wydaje się zbyt 
optymistyczna. Wynika to z kilku względów, a głównie obecną nieopłacal-
ność zastępowania energii konwencjonalnej energią odnawialną, wysokie 
koszty pozyskiwania OZE, ujemną efektywność energetyczną OZE i realnie 
przewidywany deficyt masy drzewnej, nasion roślin oleistych i innych nośni-
ków OZE w stosunku do przewidywanych w prognozie potrzeb po 2020 r. 
 
Ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne i energetyczne pozyskiwanie  
i wykorzystywanie większości OZE jest ekonomicznie nieopłacalne. Stąd 
niechęć producentów i użytkowników energii, działających w gospodarce 
rynkowej, do wprowadzania OZE bez specjalnych dotacji, zwolnień podat-
kowych i innych preferencji budżetowych i dopłat z UE. 
 
Możliwości pozyskiwania biopaliw 
Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze są zarówno producentami surow-
ców do wytwarzania biopaliw jak i potencjalnymi nabywcami takich paliw do 
napędu ciągników, kombajnów i samochodów oraz zasilania urządzeń ciepl-
nych i innych. Producenci rolni są żywotnie zainteresowani rozwojem pro-
dukcji i upowszechnianiem wykorzystywania rolniczych biokomponentów do 
biopaliw ciekłych, czyli do mieszanek estrów olejów roślinnych z olejem na-
pędowym bądź olejem opałowym lub mieszanek odwodnionego spirytusu 
etylowego z paliwami benzynowymi (etylinami) [Rosiak 2006; Wójcicki 2006; 
Żmuda 2005]. Potencjalne możliwości pozyskania produktów gorzelni rolni-
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czych są i będą wystarczające zarówno na potrzeby krajowe, jak i ewentual-
nie eksportowe. Wynika to z obecnej nadprodukcji taniego żyta i innych zbóż 
oraz przerobu odpadowych ziemniaków, owoców i buraków cukrowych.  
W najbliższej przyszłości ze względu na unijne limity produkcyjne cukru 
wzrośnie przerób produktów cukrowni (buraków, melasy i cukru) na surówkę 
spirytusową dla celów spożywczych i energetycznych. Zwiększać się też 
będzie jesienny przerób w gorzelniach ziarna kukurydzy pastewnej, której 
późny zbiór przy ponad 30% ich wilgotności stwarza duże problemy ich 
opłacalnego dosuszania. 
  
Przewidywać także trzeba pewną stagnację zużywania paliw benzynowych 
(tab. 5) przy dynamicznym wzroście zużycia oleju napędowego i biokompo-
nentów (tab. 6), przy równoczesnym stosowaniu paliw gazowych (LPG i in-
ne) oraz procentowym zmniejszaniu się udziału silników niskoprężnych  
w strukturze motoryzacyjnej kraju. 
  
Opracowana prognoza (tab. 5 i 6) zapotrzebowania na biokomponenty rolni-
cze do biopaliw wskazuje, że trzeba będzie zwiększyć do ponad 20% udział 
roślin oleistych (głównie rzepaku ozimego) w strukturze zasiewów na grun-
tach ornych, co może następować kosztem powierzchni zasiewów innych 
niezbędnych roślin. 
 
Tabela 5. Prognoza zapotrzebowania na odwodniony spirytus (etanol) na biokompo-

nent paliw benzynowych 
Table 5. Prognosis of dehydrated spirit (ethanol) demand as a biocomponent of the 

fossil fuels 

Zużycie jednostek w roku 
Wyszczególnienie 

Jed-
nostka 
miary 

2002 
PSR ‘02

2005 
szacunek

2010 
prognoza

2020 
prognoza 

2030 
prognoza 

Zużycie benzyn mln ton 4,2 4,1 3,9 4,2 4,5 

Zużycie benzyn mln m3 5,5 5,4 5,2 5,5 5,9 

Udział bioetanolu: 
– wg wartości energetycznej % 1,5 1,0 5,8 10,0 15,0 
– wg wartości objętościowej % 2,4 1,6 9,2 13,2 20,0 

Zapotrzebowanie etanolu tys. m3 133 86 478 726 1180 

Zapotrzebowanie etanolu tys. ton 105 68 377 573 931 

Zapotrzebowanie surowca  
w przeliczeniu na ziarno żyta 

mln ton 0,45 0,30 1,64 2,50 4,00 

Powierzchnia zasiewów przy 
plonach przeliczeniowych:       

– 3 t / ha tys. ha 150 100 547 833 1333 
– 4 t / ha tys. ha 112 75 410 625 1000 

– 5 t / ha tys. ha 90 60 328 500 800 

Źródło: Badania energetyczne IBMER, 2006 r. 
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Tabela 6. Prognoza zapotrzebowania estrów oleju rzepakowego na biokomponenty  

z olejem napędowym 
Table 6. Prognosis of the rapeseed oil esters' demand as the biocomponents of diesel 

oil fuel 

Zużycie jednostek w roku 
Wyszczególnienie 

Jed-
nostka 
miary 

2002 
PSR ‘02 

2005 
szacunek

2010 
prognoza

2020 
prognoza 

2030 
prognoza 

Zużycie oleju napędowego mln ton 7,2 7,4 9,0 11,5 13,0 

Zużycie oleju napędowego mln m3 8,52 8,75 10,65 13,61 15,38 
Udział estrów: 
         – wg wartości  
            energetycznej % 0,55 0,85 5,75 12,0 18,0 
         – wg wartości  
            objętościowej % 0,58 0,90 6,10 12,7 19,1 

Zapotrzebowanie estrów tys. m3 49 79 650 1728 2937 

Zapotrzebowanie estrów tys. ton 46 74 612 1625 2583 
Zapotrzebowanie nasion  
na cele energetyczne mln ton 0,115 0,185 1,530 4,062 6,200 

Zapotrzebowanie  
spożywcze mln ton 1,185 1,215 1,230 1,238 1,250 

Razem potrzeby nasion  
oleistych mln ton 1,30 1,40 2,76 5,30 7,45 

Powierzchnia zasiewów  
przy plonach: 
 – 2,5 t / ha tys. ha 520 560 1104 2120 2980 
 – 3,0 t / ha tys. ha 433 467 920 1767 2483 
 – 3,5 t / ha tys. ha 371 400 788 1514 2128 

Źródło: Badania energetyczne IBMER, 2006 r. 
 
Z prezentowanych danych prognostycznych wynika (tab. 6), że już około 
2015 r. wystąpią trudności w dalszym rozwoju stosowania biopaliw z estrów 
roślin oleistych z powodu braku surowców rolniczych (nasion rzepaku). 
Pewnym rozwiązaniem problemu byłoby komponowanie biopaliw do silników 
wysokoprężnych i do urządzeń grzewczych nie tylko z udziałem estrów rze-
pakowych lub z innych roślin oleistych, ale też ze znaczącym dodatkiem 
etanolu z surówki spirytusowej.  
 
Łączny wzrost zużycia do 2030 r. oleju napędowego, etyliny (benzyny) i rolni-
czych biokomponentów (rys. 1) wskazuje, że w wyniku stosowania etanolu (spi-
rytusu etylowego) i estrów roślin oleistych można będzie w Polsce zmniejszyć 
import ropy naftowej lub paliw ropopochodnych przynajmniej o 1 mln ton  
w 2010 r., o 2,2 mln ton w 2020 r. i aż o ponad 3,5 mln ton w 2030 r. 
 
Pomimo szeregu ciągle aktualizowanych aktów prawnych, stosowanie jako 
składników paliw ciekłych odwodnionego alkoholu etylowego (etanolu) i es-
tru oleju rzepakowego, nie rozwija się, a od 1998 r. udział etanolu ulegał 
zmniejszaniu. W 2005 r. ich udział rolniczych biokomponentów nie przekra-
czał 1% w bilansie zużycia paliw silnikowych. Przyczyną tego regresu jest 
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nieopłacalność produkowania i dostarczania na rynek różnych mieszanek 
paliwowych z udziałem biokomponentów. Gdyby taka produkcja była opła-
calna, to w gospodarce rynkowej nie potrzebne byłyby żadne ustawy, aby 
zmuszać energetykę, a w tym rafinerie, do zwiększania dostaw biopaliw.  
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Rys. 1. Prognoza wzrostu zużycia paliw silnikowych i ich biokomponentów do 2030 r. 

(wg badań IBMER, 2006 r.) 
Fig. 1. Prognosis of increasing consumption of the engine fuels and their biocompo-

nents until 2030 (according to IBMER's study, 2006) 
 
Ustawa o biokomponentach i biopaliwach powinna obligatoryjnie (przymu-
sowo) dopuszczać do powszechnej sprzedaży etylinę (benzynę) z ponad 5% 
udziałem bioetanolu oraz oleju napędowego i oleju opałowego z ponad 10% 
udziałem estru olejów roślinnych. Nabywcy (konsumenci) za paliwo z mniej-
szym udziałem biokomponentów (np. 0–1%) powinni płacić więcej, a za pa-
liwo z większym ich udziałem (np. 10–30%) płacić mniej niż za 1 kg lub 1 litr 
paliwa standardowego. Takie regulacje cenowe są możliwe przy elastycz-
nych zmianach podatku akcyzowego i naliczanego podatku VAT. 
 
Poszanowanie energii i środowiska rolniczego 
W ramach modernizacji towarowych gospodarstw rodzinnych wprowadza się 
zasady dobrych praktyk produkcyjnych w rolnictwie (DPPR), zmierzających 
do równoważenia produkcji rolniczej i integrowania jej z wielofunkcyjnym 
rozwojem wsi i ochroną środowiska na obszarach wiejskich [Golka, Wójcicki 
2006]. Z rozwojem rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego wiąże się 
kilka zagadnień dotyczących nakładów materiałowo–energetycznych i ochro-
ną środowiska obszarów wiejskich. 
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Jednostkowe zużycie paliw i energii elektrycznej w rolnictwie trzeba zmniej-
szać lub racjonalizować przez wprowadzanie uprawy bezorkowej, narzędzi  
i maszyn wieloczynnościowych, zbioru pasz na kiszonki i sianokiszonki, wła-
ściwą koncentrację zwierząt, wybór energooszczędnych budynków inwen-
tarskich, racjonalizację przewozów, zaopatrzenia i zbytu oraz prac ogólno-
produkcyjnych. 
 
Dla równoważenia produkcji z ograniczanym zużyciem nawozów mineral-
nych trzeba racjonalnie zagospodarowywać odchody zwierzęce, słomę, 
resztki pożniwne i inne odpady, a także stosować nawozy zielone, poplony  
i mulczowanie. Przyszłościową wydaje się tlenowa gospodarka obornikiem 
poprzez jego kompostowanie. Do zwiększania produkcji obornika i produkcji 
kompostów trzeba wykorzystać cały zbiór słomy, resztek pożniwnych i in-
nych odpadów organicznych. Trzeba w skali całego kraju zwalczać wypala-
nie łąk i słomy na ścierniskach oraz zaprzestać propagowania wykorzysty-
wania słomy jako biomasy spalanej w urządzeniach cieplnych. 
 
Do spalania drewna, słomy i innej biomasy oraz biopaliw ciekłych niezbędny 
jest tlen a po spaleniu, podobnie jak przy paliwach konwencjonalnych, uzy-
skuje się dwutlenek węgla, związki azotu i innych gazów oraz popioły, pyły, 
dymy i odory. Struktura produktów spalania biomasy (a w tym biopaliw cie-
kłych) może być korzystniejsza od struktury spalania węgla czy paliw ropo-
pochodnych, ale praktycznie spalanie biomasy emituje podobne ilości gazów 
cieplarnianych, w przeliczeniu na jednostkę uzyskiwanej energii. 
  
Poza CO2 drugim gazem cieplarnianym jest metan, którego stężenie w po-
wietrzu rośnie między innymi w wyniku emisji gazów fermentacji obornika, 
gnojowicy, kompostów i innych oraz gazów jelitowych i innych powstających 
na fermach zwierząt. Coraz większego znaczenia ekologicznego i energe-
tycznego nabiera zagospodarowanie rolniczych biogazów (biogazownie)  
i związków azotowych oraz stosowanie pomp cieplnych i innych do pozyski-
wania energii z urządzeń chłodniczych, legowisk zwierząt, płyt gnojowych i 
kompostowni. 
 
Uwarunkowania wykorzystania biopaliw 
Podstawowym hamulcem rozwoju produkcji biokomponentów i biopaliw  
w Polsce są wysokie koszty ich produkcji w stosunku do cen detalicznych pa-
liw konwencjonalnych. Stąd niska lub wprost ujemna ich efektywność ekono-
miczna, przy równoczesnej ujemnej efektywności energetycznej. Gdyby rela-
cje cenowe były korzystne dla biokomponentów i biopaliw to w warunkach 
naszej gospodarki rynkowej biopaliwa byłyby powszechnie stosowane bez 
żadnych zachęt dla ich producentów. O taniej energii „zielonej” biopaliw bę-
dziemy mogli mówić dopiero wtedy, gdy relacje cenowe paliw konwencjonal-
nych, a ściślej ceny ropy naftowej wzrosną jeszcze o 70–80%, a w tym czasie 
koszty pozyskiwania biokomponentów nie wzrosną więcej niż o 15–20%. 
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Biopaliwa przyczyniają się do zmniejszania zanieczyszczania atmosfery  
w stosunku do zanieczyszczeń powodowanych spalaniem biomasy drzewnej, 
a tym bardziej spalaniem węgla.  
 
Jednak biopaliwa ciekłe też emitują CO2 i inne gazy w ilości i strukturze nie 
dużo korzystniejszej od emisji powodowanej przez olej napędowy lub etylinę 
w przeliczeniu na jednostkę uzyskiwanej energii. Błędny pogląd, że etanol lub 
ester olejów roślinnych nie emitują gazów cieplarnianych wynika z wyłączania 
spalania biomasy z bilansu powstawania CO2. Przyjmuje się, że powstający  
z biomasy CO2 wraca bezpośrednio w wyniku fotosyntezy do biomasy roślin 
zielonych. Jednak do wszystkich zbilansowanych źródeł powstawania emisji 
CO2 powinno zaliczać się też CO2 ze spalania biomasy, a dopiero potem odli-
czać jego pochłanianie przez rośliny zielone, wody oceanów i inne. Wtedy 
pełny bilans obiegu i przyrostu gazów cieplarnianych będzie właściwy, pozwa-
lając na poprawne wnioskowanie. 
 
Rozwój produkcji roślin energetycznych ma znaczenie dla naszego rolnic-
twa, gdyż pozwala lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny średnich i du-
żych gospodarstw rolnych. Jednak wzrost przychodów gospodarstw z tytułu 
takiej produkcji będzie występować tylko przy przewadze popytu nad podażą 
(ceny) i przy stosowaniu preferencyjnych dopłat lub innych dotacji. 
 
Jak wynika z danych prognostycznych (rys. 1) rozwój produkcji biokompo-
nentów paliw ciekłych może w ciągu 25 lat (do 2030 r.) ograniczać import 
paliw ropopochodnych aż o ponad 3,5 mln ton, czyli systematycznie corocz-
nie ograniczać ten import o 140–150 tys. ton. Pomiędzy 2010 r. a 2020 r. 
przyrost zużycia benzyny i oleju napędowego może wynieść 2,8 mln ton,  
a przyrost produkcji biokomponentów wyniesie około 1,2 mln ton. Od 2020 r. 
do 2030 r. przyrost zużycia benzyny i oleju napędowego może wynieść 1,9 mln 
ton, gdy przyrost biokomponentów wyniesie około 1,3 mln ton. Wynika z tego, 
że rozwój produkcji biopaliw będzie niższy od prognozowanych przyrostów 
zużycia paliw ropopochodnych. 
 
Jednak około 16% udział biokomponentów ciekłych w zużyciu paliw silniko-
wych w 2030 r. świadczyć będzie o zauważalnym ich wpływie na bilansowa-
nie potrzeb energetycznych w Polsce. Zastąpienie paliw ropopochodnych 
produkcją krajową 3,5 mln ton biokomponentów znacząco poprawi bezpie-
czeństwo energetyczne naszego kraju. 
 
Rozwój produkcji i zużycia biokomponentów w mieszankach paliw silniko-
wych, będzie zależał nie tylko od kształtowania się kosztów, dopłat, dotacji  
i cen detalicznych biopaliw, ale także od społecznego przyzwolenia i świado-
mości posiadaczy pojazdów mechanicznych. A z tym nadal nie jest dobrze. 
 
Udział biokomponentów paliw ciekłych w strukturze ich krajowego zużycia  
i wykorzystania OZE prezentują tabela 7 i rysunek 2. 
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Tabela 7. Udział biokomponentów w strukturze krajowego wykorzystania OZE i paliw 

ciekłych (liczby zaokrąglone) 
Table 7. Share of biocomponents in the structure of national RER's and liquid fuels' 

use (round-off numbers) 
 

Zużycie energii w PJ  
w roku 

Procentowy 
wzrost od 2005 r.  

w roku 
Rodzaj  

nośnika energii 
2005 2020 2030 2020 2030 

Bioetanol i pochodne 3 25 40 833 1333 
Bioestry i pochodne 3 65 105 2160 3500 
Razem biokomponenty 6 90 145 1500 2380 
Krajowe wykorzystywanie OZE 210 742 1180 353 562 
Krajowe zużycie paliw silnikowych 620 922 1075 150 174 
Udział % biokomponentów w: 
- krajowym wykorzystaniu OZE 3 12 13 400 435 
- krajowym zużyciu paliw silnikowych 1 10 14 1000 1400 

Źródło: Badania energetyczne IBMER, 2007 r. 
 

2005 r. 
Razem OZE – 210 PJ 

2020 r. 
Razem OZE – 742 PJ 
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Rys. 2. Zmiany w strukturze wykorzystania odnawialnych zasobów energii w Polsce 

do 2020 r. (wg badań IBMER – 2007 r.) 
Rys. 2. Changes in the structure of using renewable energy resources in Poland until 

2020 (according to IBMER's study, 2007) 
 
Realizacja projektu dyrektywy UE 
Projekt nowych dyrektyw energetycznych i ekologicznych UE jest w pełni 
uzasadniony i trzeba już podejmować starania, aby je realizować w możliwie 
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jak najwyższym zakresie. Projekt będzie zawierał parametry średnie dla 
wszystkich lub dla wybranych grup państw UE. Polska może i powinna ne-
gocjować ustalenia dla siebie takich normatyw, które będą do spełnienia 
przy określonych uwarunkowaniach kredytowych, inwestycyjnych, ekolo-
gicznych i przyzwolenia społecznego. Ze względów gospodarczych i spo-
łecznych nie możemy dyskutować o zmniejszaniu potrzeb energetycznych 
kraju do 2030 r., ale możemy rozważać zmniejszanie tempa tego przyrostu 
od 2015 r. tak, aby cały zminimalizowany przyrost pochodził z OZE i energii 
z elektrowni jądrowych. 
 
W zakresie gazów cieplarnianych (głównie CO2) musimy zabiegać o dalsze 
zwiększenie ich emisji do 2015 r., aby potem systematycznie zmniejszać ją 
o 20–25% w 2025 lub 2030 r. Rozwój motoryzacji ma coraz większy wpływ 
na emisję CO2 i w Polsce zacznie też przekraczać 50%. Wprowadzenie bio-
paliw ciekłych tylko w nieznacznym stopniu zmniejszy poziom i strukturę 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Duże znaczenie będzie miało upo-
wszechnianie samochodów z napędem hybrydowym oraz stosowanie w po-
jazdach mechanicznych ogniw wodorowych i innych. 
 
Istotne znaczenie w zakresie potrzeb energetycznych i zmniejszaniu emisji 
gazów cieplarnianych będzie miał dynamiczny rozwój takich OZE, jak kolek-
tory słoneczne, ogniwa fotowoltaniczne, energia geotermalna, pompy ciepl-
ne, elektrownie wiatrowe i wodne. Są to OZE gdzie nie następuje spalanie,  
a więc emisja gazów i innych zanieczyszczeń. Jednak, poza niektórymi ko-
lektorami słonecznymi, są to urządzenia i inwestycje kapitałochłonne i nie 
zawsze efektywne. Energia geotermalna może służyć wielu miastom do cen-
tralnego ogrzewania (CO) i pozyskiwania ciepłej wody (CW). 
  
Zespoły elektrowni wiatrowych mogą być opłacalne w województwach nad-
morskich i w innych rejonach kraju, gdzie występują silne i długotrwałe wia-
try. Elektrownie wodne mają z zasady mały potencjał energetyczny, ale za-
pory wodne, wbrew niektórym ekologom, powinny być budowane na dużych 
i małych rzekach, ze względu na zagrożenia powodziowe, pozyskiwanie 
wody pitnej, regulacje stosunków wodnych, melioracje, nawodnienia, desz-
czowanie i korzystne zmiany mikroklimatyczne. 
  
Zwiększająca się krajowa emisja CO2 powinna być rekompensowana zwięk-
szanym zakresem zalesień, zadrzewień, plantacji roślin energetycznych  
i innej powierzchni roślin zielonych uczestniczących w procesach fotosynte-
zy, tj. pochłaniania CO2 i uwalniania tlenu. 
 
Podsumowanie, stwierdzenia i wnioski 
Zapoczątkowany wejściem do UE rozwój społeczno-gospodarczy kraju 
powoduje, że Polska w perspektywie 15 lat (do 2020 r.) będzie zwiększać 
zużycie bezpośrednich nośników energii (do 5,3 EJ), a dopiero w następ-
nym 10.leciu (do 2030 r.) wzrost ten będzie wyhamowany. W związku z tym 
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do 2015 r. następować będzie wzrost emisji gazów cieplarnianych, a do-
piero po tym okresie można przewidywać zmniejszanie się zanieczyszczeń 
powietrza w wyniku zwiększonego wykorzystania energii z elektrowni ją-
drowych, energii odnawialnej, ogniw paliwowych i innych technik pozyski-
wania energii. Pożądany 20% udział OZE w bilansie energetycznym kraju 
możliwy będzie dopiero w 2030 r. przy dużym wysiłku inwestycyjnym przy 
pozyskaniu energii geotermalnej, wiatrowej, wodnej i słonecznej. Wykorzy-
stywanie energetyczne biomasy i rozwój stosowania biopaliw, tylko nie-
znacznie wpływają na zmniejszenie emisji do atmosfery gazów cieplarnia-
nych i innych. Natomiast rozwój pozyskiwania i wykorzystywania energii  
w wyniku spalania biomasy stałej i ciekłej, obok wprowadzania nowych 
technik pozyskiwania energii z węgla, mogą mieć znaczący wpływ na po-
prawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju ubogiego w zasoby 
gazu ziemnego i ropy naftowej. 
 
Rozwój krajowej produkcji i wykorzystywania rolniczych biokomponentów 
paliw ciekłych (biopaliw) jest gospodarczą i społeczną koniecznością, gdyż 
wpływa na oszczędzanie zużywających się bezpowrotnie światowych zaso-
bów ropy naftowej. Koszty produkcji biokomponentów i biopaliw są wyższe 
od kosztów pozyskiwania czystej etyliny czy oleju napędowego. Także 
wpływ biopaliw na emisję gazów cieplarnianych i strukturę zanieczyszczeń 
atmosferycznych jest przeceniany i niewłaściwie upowszechniany. 
  
Producenci rolni z tytułu uprawy roślin energetycznych mogą uzyskać zwięk-
szone przychody, wynikające głównie z tytułu preferencyjnych dopłat czy do-
tacji z UE. Systematyczny wzrost wykorzystywania biopaliw w znaczącym 
stopniu będzie wpływał na poprawę krajowego bilansu energetycznego  
i wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski, ubogiej w zasoby ropy naf-
towej. Za 10 lat (po 2015 r.) można przewidywać przewagę popytu nad poda-
żą nasion roślin oleistych przeznaczanych na potrzeby energetyczne. 
  
Zużycie biokomponentów paliw ciekłych trzeba stymulować obligatoryjnymi 
wymaganiami procentowego ich udziału w biopaliwach oraz relacjami ceno-
wymi w stosunku do cen detalicznych czystych paliw ropopochodnych. Usta-
lając dla etyliny, oleju napędowego i oleju opałowego akcyzę w wysokości 
wymaganej przez UE, można by dla biopaliw zmniejszać akcyzę tak, aby ich 
ceny detaliczne obniżały się ze wzrostem udziału biokomponentów. Dodat-
kowe dopłaty można by wprowadzić jako rekompensatę pobieranego 22% 
podatku VAT od biopaliw, w których mają udział biokomponenty rolnicze, 
które nie powinny być obłożone podatkiem VAT wyższym od 3%. 
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