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Abstract. Biofuels for transport belong to a sector, which functions in a volatile global 
environment (macro). Until the end of 2010, European Union had promoted the produc-
tion and development of vegetable based biofuels for transport as a way to reduce the 
emission of greenhouse gases (nonobligatory Directive 2003/30/EC, with indicator of re-
placing 5.75% of all transport fossil fuels with biofuels in 2010, reached in about 80%). 
Currently, bio-components with high CO2 emission reduction and biofuels produced from 
inedible plants and raw material waste are being promoted. The Directive 2009/28/EC, 
which has been in force since 2011, has imposed mandatory obligation on all subjects, 
who participate in the cycle of biofuels and bioliquid production, to fulfill criteria of sus-
tainable production, including CO2 emission reduction to at least the threshold level (e.g. 
at least 50% reduction by 2017). In the article, rating method for CO2 reduction in the in-
ternational law setting have been presented – BIOGRACE 4 calculator and value of CO2 
emission reduction in five plants, where biofuels are produced with use of three methods. 
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INTRODUCTION 

Climate change is one of the most serious ecological problems. United Nations 
Framework Convention on Climate Change calls for “stabilization of greenhouse gas 
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concentrations in the atmosphere at the level that would prevent dangerous anthropo-
genic interference with the climate system...” [United Nations... 1992, Article 2]. The 
concentration of CO2 in the atmosphere will continue to grow, if no significant changes 
are implemented and fossil fuels will continue to be main source of energy services 
[Hoffert et al. 1998]. 

In the modern world, we observe the negative impact of human activity on the envi-
ronment with growing concern. In effect, the need to strive for more sustainable devel-
opment arose, which assumed consciously creating the relation between the economy 
growth and care for the environment.  

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the council of 23 April 
2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources imposed an obliga-
tion, on all subjects, who participate in the cycle of biofuels and bioliquids production 
to fulfill the criteria of sustainable production. One of the foremost important criteria is 
the requirement to reduce GHG (greenhouse gases) emission in the full cycle of biofuels 
and bioliquids production. The extent of this limitation should be equal to at least 35% 
(from 1.04.2013 for the installations operating since 23.01.2008), 50% by 2017 as well 
as 60% by 2018 (for installations, which started production after 1.01.2017). In order to 
meet the requirements placed upon Poland by the EU, it is necessary to evaluate the 
actual reduction of CO2 emissions in the plants producing biofuels. 

Use of the first generation biofuels brought a range of controversies, mainly because 
of their influence on the international food markets and food safety, especially in refer-
ence to the most vulnerable regions of global market. It elicited many relevant questions 
on the topic biofuel potential, which is questioning the replacement of the fossil fuels 
and durability of biofuel production [Moore 2008]. For example, aside from the risk that 
higher food prices may lead to serious negative impact on food safety, therefore the 
demand for biofuels could put another strain on the natural resources with potentially 
damaging environmental and social effects. Currently, about 1% (14 million hectares) 
out of all globally available arable lands is used for biofuel production, delivering 1% of 
global fuels for transport. Undoubtedly, increasing this participation up to 100% is un-
realistic due to necessity of securing global food supplies as well as vast lands essential 
to its production [Brennan and Owende 2010]. Subsequently, in order to reduce the 
shortcomings of the first generation biofuels, the second generation of biofuels has been 
introduced. Their technological process was adjusted to produce fuel out of the entire 
plant mass coming from specialized energy crops or agricultural waste, forest waste or 
remains from wood production, thus not from the food plants.  

The position of the European Union on the effective reduction of CO2 is that it is 
necessary to develop the second generation of biofuels (obtained i.a. from processing 
lignocellulosic plants or waste raw materials). Use of the waste raw materials, which are 
useless in food production, is the essence of the second generation biofuels. In compari-
son to the first generation biofuels, higher quality of the second generation is of great 
significance, as the motorization industry and its users are more willing to accept them. 
Technologies of commercial production have not been prepared in detail in satisfactory 
manner [Merkisz and Kozak 2007].  
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PURPOSE OF METHODS OF THE STUDIES 

The purpose of this publication is to present the changes, which take place in the 
way transport biofuels sector functions in Poland as a consequence of the EU regula-
tions regarding reduction of CO2 emissions imposed on Polish companies. 

This paper introduces methods of calculation of greenhouse gases emissions, with 
particular attention to the reduction of CO2 emissions in the context of volatile condi-
tions of the environment, where the biofuel sector is functioning. BIOGRACE method 
was applied while carrying out the investigation regarding the level of CO2 emissions in 
five plants. Furthermore, the macro setting has been depicted, along with the competing 
sectors with biofuels for transport. In consequence, this allowed formulating conclu-
sions how the companies in the biofuel sector will function in the future. 

ESTIMATION METHOD FOR GREENHOUSE GASES EMISSION  

Estimating reduction of GHG emission in biofuels for transport is possible with use 
of a few methods presented on Figure 1. Proposed methodology is not limited to the 
Biograce quantitative method (method recommended by EC in order to calculate the 
reduction of CO2 emission), but it has been broadened out by LCA method, which rates 
the life cycle of biofuels for transport and raw materials used for its production, through 
the use of SimaPro tool as well as method of Cumulative Energy Demand. 

The foundations included in the Directive 2009/28/EC determine the production and 
the application of transport biofuels and bioliquids in Poland, as well as in the entire 
European Union. Key records of this document refer to introduction of so called criteria 
of sustainable biofuel development and minimal required levels of GHG reduction. 
Execution of this directive aims to limit uncontrolled exploitation of natural environ-
ment, as well as reduce the negative impacts of fuels sector on the environment. One of 
the key fields for sustainable development is achieving the minimal levels of reduction 
of greenhouse gases emissions originating from biofuels production in comparison to 
fossil fuels.  

In order to standardize the way in which greenhouse gases emissions are calculated 
in the life cycle of biofuels, the Directive 2009/28/EC sets out a clear calculation proce-
dure represented by the following formula:  

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee 

where:  
E – total emissions from the use of the fuel; 
eec – emissions from the extraction or cultivation of raw materials; 
el – annualised emissions from carbon stock changes caused by land-use 

change; 
ep – emissions from processing; 
etd – emissions from transport and distribution; 
eu – emissions from the fuel in use; 
esca – emission saving from soil carbon accumulation via improved agricultural 

management; 
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Fig. 1. Greenhouse gases emission evaluation method 
 Source: own elaboration. 
Rys. 1. Metody szacowania emisji gazów cieplarnianych  
 Źródło: opracowanie własne. 

eccs – emission saving from carbon capture and geological storage; 
eccr – emission saving from carbon capture and replacement; and 
eee – emission saving from excess electricity from cogeneration. 

While calculating the greenhouse gases emissions in the biofuel life cycle using 
aforementioned formula, it is worth noticing that the emissions from the extraction or 
cultivation of raw materials, eec does not include capturing CO2 during raw material 
cultivation. Nevertheless, it includes the emission emissions from the extraction or cul-
tivation process itself, from the collection of raw materials, from waste and leakages, 
and from the production of chemicals or products used in extraction or cultivation. 

Greenhouse gas emissions from fuels, E, shall be expressed in terms of grams of 
CO2 equivalent per MJ of fuel, gCO2eq/MJ. Only for transport fuels, values calculated  
in terms of gCO2eq/MJ may be adjusted in order to consider differences between fuels  
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in useful work done, expressed in km/MJ. Such adjustments shall be made only where 
evidence of the differences in useful work done is provided. 

The greenhouse gases taken into account for the purpose of calculations shall in-
clude: CO2 (carbon dioxide), N2O (nitric oxide) and CH4 (methane). For the purpose of 
calculating CO2 equivalence, those gases shall be valued as follows: CO2 – 1, N2O – 
296, CH4 – 23. 

Annualised emissions from carbon stock changes caused by land-use change (el) 
will be calculated by dividing total emissions equally by 20 years. For the calculation of 
those emissions, the following rule is applied: 

el = (CSR – CSA) × 3664 × 1/20 × 1/P – eB 

where: 
el – annualised greenhouse gas emissions from carbon stock change due to 

land-use change (measured as mass of CO2-equivalent per unit of ener-
gy produced using biofuel); 

CSR – the carbon stock per unit area associated with the reference land use 
(measured as mass of carbon per unit area, including both soil and vege-
tation). The reference land use shall be the land use in January 2008 or 
20 years before the raw material was obtained, whichever is later; 

CSA – the carbon stock per unit area associated with the actual land use (meas-
ured as mass of carbon per unit area, including both soil and vegeta-
tion). In cases where the carbon stock accumulates over more than one 
year, the value attributed to CSA shall be the estimated stock per unit ar-
ea after 20 years or when the crop reaches maturity, whichever is earli-
er; 

P – productivity of the crop (measured as biofuel or bioliquid energy per 
unit area per year); and 

eB – bonus of 29 gCO2eq/MJ biofuel or bioliquid granted if biomass is ob-
tained from rehabilitated degraded land.  

Greenhouse gas emission saving / limit from biofuels and bioliquids shall be calcu-
lated as follows: 

SAVING / LIMIT = (EF – EB)/EF 

where: 
EF – total emissions from the biofuel or bioliquid (newest available value of 

average emissions derived from petrol extraction sites and diesel oil 
used within the European Community territory, provided under the Di-
rective 98/70/EC. In case, when no such data is available, the following 
value shall be applied: 83.8 gCO2eq/MJ); 

EB – total emissions from the fossil fuel comparator. 

ESTIMATING GHG EMISSIONS WITH BIOGRACE CALCULATOR 

Estimating greenhouse gases emission is possible with the use of tools designed for 
its calculation. Currently, BIOGRACE calculator version 4 is one of the most popular in 
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Europe. This calculator was developed by the international consortium within BI-
OGRACE project named “Harmonized Calculations of Biofuel Greenhouse Gas Emis-
sions”. Main reasons for its popularity include: 

– full compatibility with methodology described in the Directive 2009/28/EC 
– compatibility with additional requirements defined in EC announcements, 
– ongoing harmonization of calculation procedures,  
– free accessibility,  
– regular update of the calculator according to future requirements of the Directive 

over the period of five years starting in 2012.  

This calculator enables estimation of GHG emissions from farming and emission re-
strictions in the entire life cycle of biofuels (LCA) in reference to 1 MJ of produced 
fuel. In reference to aforementioned, the production and use of 1 MJ of fuel is the func-
tional unit in BIOGRACE. Estimation of emission is possible for three main greenhouse 
gases: CO2, CH2 and N2O. In addition, the calculator offers the possibility of viewing 
aggregated values of emissions expressed in carbon dioxide equivalent.  

With use of this tool, it is possible to calculate the greenhouse gases for the cultiva-
tion of eight plants: wheat, sugar beet, corn, rape, sunflower, palm oil, soybean and 
sugarcane, which are currently used as a substrate in the production process of biofuels 
for transport. In additions, BIOGRACE calculator annotates 22 pathways of biofuel 
production from aforementioned plants. Unfortunately, this tool does not take into ac-
count lignocellulosic plants, which constitute substrate in the production process of the 
second generation biofuels, as well as pathways in the production of these biofuels.  

According to BIOGRACE methodology, estimation of GHG at the cultivation phase 
of the raw material includes:  

– production of seed/planting material, 
– nitrogen fertilizer (N), 
– phosphorous fertilizer (P2O5), 
– potassium fertilizer (K2O), 
– calcium fertilizer (CaO), 
– use of crop protection chemicals, 
– fuel consumption for the execution of all field operations, 
– N2O field emission, 
– annualised emissions due to carbon stock changes according to land use change, 
– emissions from the accumulation of carbon in soils through improved agriculture. 

Important position in the calculations of farming GHG emissions is taken by the 
emission extent of these gases, which originate at the production of nitrogen fertilizers. 
In EU, the average emission arising from the production of nitrogen fertilizers is 
58 860.6 g eq CO2 kg-1 of raw material. However, some countries assume lower values 
by obtaining data from nitrogen plants. In Poland, IUNG-PIB [the Institute of Soil Sci-
ence and Plant Cultivation – State Research Institute] similarly aimed to determine the 
actual level of GHG emissions originating in the production of nitrogen fertilizers, 
turned to Zakłady Azotowe Puławy [Nitrogen Plant Puławy] with proposal to make 
emission data available for particular assortment of manufactured fertilizers. Obtained 
data indicated lower emission in this plant than the average for the entire EU. Another 
step of the Ministry of Agricultural and Rural Development (MRiRW) was an attempt 
to obtain detailed data from all nitrogen fertilizer manufacturers in Poland. The analysis 
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of obtained results demonstrated the following emission values for nitrogen fertilizers: 
3253.2 g CO2 eq/kg N for rape (with use of 60% N in RSM [highly concentrated nitro-
gen fertilizer] and 40% in nitrate, which results from PSPO [the Polish Association of 
Oil Producers] information on fertilizing rape for biofuel purposes) as well as 3414.2 g 
CO2 eq/kg N for grain. 

Basing on the data obtained by MRiRW [Ministry of Agricultural and Rural Devel-
opment], estimated levels of farming GHG emissions for Poland are smaller by 6 g CO2 
eq/MJ, with average level of fertilizing wheat, corn and rape, in comparison to the 
standard emission value for nitrogen fertilizers established for the EU. This way, the 
values exceeding standards for NUTS 2 [Nomenclature of territorial units for statistics – 
basic regions for the application of regional policies] have decreased to lower level than 
these values [Faber 2011]. 

BIOGRACE calculator is not a tool deprived of shortcomings. One of the major 
drawbacks is lack of unified evaluation methodology of N2O land emission connected to 
the application of nitrogen fertilizers and degradation of leafs remaining on the planta-
tions as well as grain waste after the harvest. Estimation of this parameter is charged 
with high uncertainty depending on the selected method, which is clearly underlined in 
the BIOGRACE calculator methodology. 

Moreover, BIOGRACE method does not consider coal ground confiscation in the 
calculations, which is consistent with methodology defined in the attachment to the 
Directive 209/28/EC. Yet, taking into account this coal ground confiscation remarkably 
influences the results of entire emission from plant cultivation for the energy purposes. 
Perennial crops more effectively bind atmosphere originated CO2 with soil as a result of 
photosynthesis process and root expansion, which aids over ground part throughout the 
entire long-term use of the plantation. Nonetheless, in case of annual plants used for the 
first generation biofuel production, we deal with the CO2 emission from the soil (nega-
tive values of confiscation). As a result, it is essential to include also this parameter, in 
the future, in the GHG emission calculations. 

LIFE CYCLE ASSESSMENT [LCA] OF BIOFUELS FOR TRANSPORT  
AND RAW MATERIALS USED FOR THEIR PRODUCTION WITH USE  
OF SIMAPRO TOOL 

Similarly to BIOGRACE calculator, SimaPro is a valuable tool enabling evaluation 
of emissions related to cultivation of raw materials and production of biofuels. Howev-
er, SimaPro is software, in which GHG emission accounts for only one of the elements 
making up the entire influence on the biofuel life cycle environment, while BIOGRACE 
calculator, as indicated above, focuses only on the emission calculations. 

BIOGRACE calculator, as a tool, is fully compliant with the Directive 209/28/EC 
and it may be used for verification of results obtained by SimaPro tool. As the research, 
carried out by many experts, shows, the results of entire GHG emissions from biomass 
production evaluated by BIOGRACE calculator and SimaPro program differ almost 
twofold. It indicates vast influence of applied methodology on the final calculation 
results. It mainly derives from ascribing unequal values in particular material and ener-
gy categories to greenhouse gases emissions in the biomass production process. 
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SimaPro software is a tool based on the LCA (Life Cycle Assessment) of transport 
fuels. Life Cycle Assessment is a technique aiming to rate the environmental hazards 
related to the system of choice or actions, equally throughout the identification and 
rating of influence of these materials, energy and waste on the environment, as well as 
rating what effects these materials, energy and waste imprint on the environment. This 
assessment refers to the entire life of the product or actions starting with the extraction, 
mineral raw material processing, product manufacturing process, distribution, applica-
tion, reuse, maintenance, recycling and final development, as well as transport.  

LCA directs the investigation on influences of the production process on the particu-
lar ecosystem, human health and exploited resources. Considering the commitments 
imposed by the European Union on the Member States regarding the minimization of 
effects, which petrol industry imprints on the environment, the LCA method proves to 
be a useful tool in meeting these obligations. This method includes entire life cycle of 
petrol from the moment of raw material extraction throughout its production and usage 
as well as procedures of how to deal with fuels that do not meet subject standards. 

SimaPro software was developed by the Dutch company, PRé Consultants. This tool 
is equipped with numerous features, which enable performance of detailed analysis with 
simultaneous retaining of the universality for its multiple applications. SimaPro is tai-
lored with 17 methods of determining the effect of products on the environment. The 
most popularized influence methods among them are the following: CML 1992 and 
1996, Eco-indicator 99, Eco-points and Eco-95. All of these methods can be edited and 
expanded. The software is also fully integrated with such databases as: Ecoinvent v. 2, 
US LCI, ELCD, US Input Output, UE and Danish Input Output, Dutch Input Output, 
LCA Food, Industry data v. 2, which contain detailed information used in development 
of LCA models. 

SimaPro software uses eco-indicators. This method is based on the rating of damag-
es induced onto the environment by the process or the product. The damage rating is 
carried out on the basis of estimated burdens assigned to specific categories of influ-
ence. Investigation also includes influence on: human health, ecosystem quality and 
amount of natural resources. 

Standard eco-indicators are drawn up for materials, production, transport and energy 
processes as well as waste management. While calculating eco-indicators for specific 
processes, all of their elements are accounted for. In relation to manufactured materials, 
such as mineral fertilizers, the cycle from extraction to obtaining ready material has to 
be considered. This indicator refers only to 1 kg of material. In case of production pro-
cesses, the emission from processed and emissions originating from energy use are 
accounted for. The indicator demonstrates the unit of product obtained from the process, 
such as 1 m2 or 1 kg. 

SimaPro software is successively applied in more than 80 countries throughout the 
world, which places it as one of the top tools for product life cycle analysis. Use of this 
software in estimating the GHG emission level is not deprived of shortcomings. One of 
the major ones is the uncertainty of obtained results, which is associated with quality of 
implemented data and assigning the GHG emission to particular material and energy 
amounts. As a result, own studies or verified literature sources should be the source of 
data for analysis. 
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THE INFLUENCE OF CO2 EMISSION REDUCTION ON BIOFUEL 
INDUSTRY IN POLAND 

In this part of the article, an analysis of real CO2 emission reduction values for 
transport biofuels, produced in plants located at Warmian-Masurian, Pomeranian and 
Kuyavian-Pomeranian provinces have been presented. The plants producing the follow-
ing biofuels have been analysed:  

– bioethanol produced in 2-stage method from wheat (two plants), 
– bioethanol produced in 1-stage method from beet molasses (one plant), 
– biodiesel produced from rape oil (two plants). 

BIOGRACE version 4.0c calculator, modified accordingly to the needs of each 
plant, has been used during calculations. The modifications in no way have decreased 
the life cycle analysis range for each biofuel, and it remained consistent with the one 
used to designate the standard values for the Annex V to Directive 2009/28/EC.  

The analysis of data presented in Table 1 allows indicating influence of the adopted 
method of bioethanol production on the reduction of CO2 emission. In the first two  

Table 1. Comprehensive list representing reduction of CO2 emission in studied plants 
Tabela 1. Zestawienie redukcji emisji CO2 w badanych zakładach 

Plant 
Zakład 

Type of the technology used in the production 
of bioethanol 

Rodzaj technologii wytwarzania bioetanolu 

Value of CO2 emission 
reduction according  

to the Directive 
2009/28/EC 

Wartość redukcji  
emisji CO2 zgodnie  

z Dyrektywą 2009/28/EC 
(%) 

Value of CO2 emission 
reduction calculated with 
the use of BIOGRACE 

4.0c calculator 
Wartość redukcji emisji 

CO2 obliczono 
 z wykorzystaniem 

kalkulatora  
BIOGRACE 4.0c 

(%) 

1 2 3 4 

1 2-stage warm mashing production technology 
(wheat) 
Zacieranie na ciepło, 2-fazowa technologia 
produkcji (pszenica) 

17 –26 - –22 

2 2-stage warm mashing production technology 
(wheat) 
Zacieranie na ciepło, 2-fazowa technologia 
produkcji (pszenica) 

17 –1-3 

3 Enzymatic hydrolysis of substrates 1-stage 
technology (beet molasses) 
Hydroliza enzymatyczna substratów, 1-fazowa 
technologia (melasa buraczana) 

52 44-48 

4 Use of purchased un-pressed rape oil in the 
plant, but with extraction, refinement and 
esterification  
Wykorzystanie zakupionego oleju rzepakowe-
go bez tłoczenia w zakładzie lecz z ekstrakcją, 
rafinacją oraz estryfikacją 

38 32-36 
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Table 1 – cont. / Tabela 1 – cd. 

1 2 3 4 

5 Use of purchased un-pressed rape oil in the 
plant but with extraction, refinement and 
esterification 
Wykorzystanie zakupionego oleju rzepakowe-
go bez tłoczenia w zakładzie lecz z ekstrakcją, 
rafinacją oraz estryfikacją 

38 45-49 

Source: Borowski et al. [2014]. 
Źródło: Borowski i in. [2014]. 

plants bioethanol was manufactured out of wheat with use of 2-stage warm mashing 
method. The differences in the reduction value of CO2 emission, calculated with BIO-
GRACE 4.0c calculator, are caused by the type of technological fuel used in these two 
plants. In the first plant, bituminous coal is used in the production process. Negative 
reduction values of CO2 emission will not allow, without the change of the technology, 
to fulfill the criteria for sustainable development. On the other hand, the second plant 
uses natural gas (burned in the high-performance cauldrons), which is characterized by 
much higher emission reduction in comparison to the plant No. 1. Nevertheless, in both 
cases it will not be possible to fulfill the norms contained in the Directive 2009/28/EC 
without technological changes. 

Plant no. 3, where bioethanol is produced from beet molasses with 1-stage method, 
is characterized by much higher level of reduction of CO2 emission. Similar reduction 
level calculated with BIOGRACE calculator as well as the EU standards provides high 
probability of achieving recommended level. As the investigation indicates, it will be 
possible in this plant due to employing ethanol drainage method, which is described as 
possible lowest emission method through thorough verification of the origin of raw 
materials, which are applied in the production process, in order to determine the actual 
emission from plant cultivation in specific regions and countries. 

Remaining two plants manufacture the first generation biodiesel. Their production 
relies on the purchased rape oil. In the plants, the oil undergoes the processes of extrac-
tion, refinement and esterification. The differences in reduction of CO2 emissions result 
from the scale of production. Annual production capacity of these plants is shaped in 
following levels: plant 4 – 1 606 000 l/year, plant 5 – 3 650 000 l/year. The fifth plant 
has much higher chances of meeting the required reduction level of CO2 emissions 
through decreasing the amount of energy used for the esterification process (% increas-
ing the reduction value will directly depend on decrease of the amount of energy des-
tined for biodiesel 1 MJ during the esterification process in the plant). 

In Table 2, a list of macroeconomic and competition factors has been presented, 
which have an effect on shaping the biofuel industry in Poland. The table also includes 
hazards, which are related to the specific factors. 
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Table 2. List of factors influencing transport biofuels sector in Poland 
Tabela 2. Zestawienie czynników mających wpływ na sektor biopaliw transportowych w Polsce 

Macroeconomic and competition factors 
Czynniki makroekonomiczne i konkurencyjne 

Legal, international (U) 
Prawne, międzynarodo-
we (U)  

unfavourable variables of the first generation,  
uncertainties for the second generation due to small scale production  
zmienne niekorzystne pierwszej generacji,  
niepewne dla drugiej generacji przy malej skali produkcji 

Legal, national 
Prawne, krajowe 

unfavourable, delay in OZE act [Renewable Energy Source Act], 
amendment of biofuel acts 
niekorzystne, zwlekanie z ustawą o OZE [Odnawialne Źródła Energii], 
nowelizacja ustaw biopaliwowych 

Technical  
and technological 
Techniczno- 
-technologiczne 

necessity of modernization within the period of 2-3 years, 
transition to new technologies of the second-third generation within the period of 
the next 7 years,  
new raw materials – unfavourable 
konieczność modernizacji w ciągu 2-3 lat, 
przejście w okresie 7 lat na nowe technologie drugiej-trzeciej generacji,  
nowe surowce – niekorzystne 

Ecological 
Ekologiczne 

unfavourable, growing expectations in relation to sustainable development criteria 
(KZR), 
ILUC [indirect land use change] threats 
niekorzystne, rosnące wymagania odnośnie do kryterium zrównoważonego rozwo-
ju (KZR), 
zagrożenia typu ILUC 

Economical 
Ekonomiczne 

crisis,  
no funds to support OZE 
kryzys,  
brak środków na wsparcie OZE 

Political 
Polityczne 

diminishing role of farming lobby in Poland,  
fight for the power of farming in EU – lower power  
many failures 
nikła rola lobby rolnego w Polsce,  
walka o siłę rolnictwa w UE – mniejsza siła,  
wiele porażek 

Competitive  
Konkurencyjne 

large number of substitutes, 
new products, improved, 
intensive competition fight on the fuel market,  
black market on the fossil fuels and biofuels market,  
biofuels for transport, 
fight on the global, not regional, markets as majority of OZE 
duża liczba substytutów, 
nowe, udoskonalone produkty, 
ostra walka konkurencyjna na rynku paliw, 
czarny rynek na rynku paliw i biopaliw, 
biopaliwa transportowe, 
walka na rynkach globalnych, a na nielokalnych jak większość OZE 

Source: own elaboration. 
Źródło: opracowanie własne. 
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CONCLUSION 

Basic method for calculating reduction of CO2 emission is BIOGRACE calculator, 
and remaining methods, which have been described in the paper, constitute its comple-
mentation. It results from the fact that only this method is fully compliant with the Di-
rective 2009/28/EC. However, other methods should not be omitted as they allow in-
cluding additional elements, which influence reduction of CO2 emissions unconsidered 
in BIOGRACE method. One of the major drawbacks of BIOGRACE method is lack of 
unified evaluation methodology of N2O land emission connected to the application of 
nitrogen fertilizers and degradation of leafs remaining on the plantations and grain 
waste after the harvest. Depending on the selected method, estimation of value of this 
parameter is burdened with high uncertainty. Moreover, BIOGRACE method does not 
consider coal ground confiscation in the calculations, which is consistent with method-
ology defined in the Annex to Directive 209/28/EC. However, taking into account this 
coal ground confiscation remarkably influences the results of entire emission from plant 
cultivation on the energy purposes. 

Presented investigation results, in reference to reduction of CO2 emissions, indicate 
that the plants, where natural gas is used as technological fuel in high-performance 
cauldrons instead of bituminous coal, are characterised by high reduction in value of 
CO2 emissions. Use of bituminous coal in the plants producing bioethanol with 2-stage 
method may cause negative reduction values of CO2 emissions. Meeting the criteria of 
sustainable development will most likely be impossible for these plants.  

The effective way to reduce the value of CO2 emissions in case of bioethanol pro-
duction at plants with high production capacity is employing low energy consuming 
ethanol drainage method. On the other hand, the most significant effects at the plants 
manufacturing the first generation biodiesel on the base of rape oil can be achieved 
through increasing the scale of production. 

Not all of the analysed plants will be able to reduce CO2 emissions to the level re-
quired by the EU. The plants, which base their production on 2-stage wheat technology, 
will have no opportunity to achieve the required level of CO2 emission reduction neither 
currently nor in the future. In the third plant, reduction of CO2 emission to the level of 
50% is very likely by 2017 through application of ethanol drainage method. However, 
out of the plants, which production is based on purchased rape oil, plant five has higher 
chance to achieve appropriate level of CO2 emissions reduction through decreasing the 
energy amount destined for the esterification process. 

It seems that increasing the reduction of CO2 emissions is possible through the 
change of raw material used in the production process. Nevertheless, the modification 
will not be possible in all existing plants, due to already acquired infrastructure, as well 
as technological parameters of installed devices. 

Limitations of CO2 emissions can also be found in acquired raw material. Use of re-
duced values of emission accounted for cultivation of plants intended for fuel produc-
tion provides benefits in high CO2 emission reduction, up to 5%. Moreover, decreasing 
the distance of raw material transport for biofuel production also influences the final 
result of reduction in CO2 emission. For instance, increasing the distance, from which 
raw material is transported for biofuel production, by 50 km causes the emission to rise 
by 0.52 g CO2 eqMJ-1.  
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PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA BIOPALIW W POLSCE 
NA TLE NORM EMISJI CO2 

Streszczenie. Biopaliwa transportowe należą do sektora funkcjonującego w zmiennym oto-
czeniu globalnym (makro). Do końca 2010 roku Unia Europejska promowała produkcję  
i rozwój roślinnych biopaliw transportowych jako sposobu na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych (nieobligatoryjna Dyrektywa 2003/30/EC, ze wskaźnikiem 5,75% udziału 
energetycznego biokomponentów w 2010 roku, osiągniętym w około 80%). Obecnie pro-
muje się biokomponenty o wysokiej redukcji emisji CO2 i biopaliwa produkowane z roślin 
niejadalnych i surowców odpadowych. Kolejna Dyrektywa 2009/28/EC, obowiązująca od 
początku 2011 roku, nałożyła na wszystkie podmioty uczestniczące w cyklu produkcji bio-
paliw i biopłynów obligatoryjny obowiązek spełnienia kryteriów zrównoważonej produkcji, 
w tym redukcji emisji CO2 do wartości co najmniej progowych (np. min. 50% redukcji  
w 2017 roku). W artykule przedstawiono (na tle międzynarodowych uwarunkowań praw-
nych) metodę oceny redukcji CO2 – kalkulator BIOGRACE 4 i wartość redukcji emisji CO2  
w pięciu zakładach produkujących biopaliwa trzema metodami.  

Słowa kluczowe: biopaliwa, redukcja emisji CO2, BIOGRACE, SimaPro 

Accepted for print – Zaakceptowano do druku: 4.07.2014 

For citation – Do cytowania: Żak A., Golisz E., Tucki K., Borowski P., 2014. Perspectives of 
biofuel sector development in Poland in comparison to CO2 emission standards. J. Agribus. Rural 
Dev. 3(33), 299-311. 



 

 

Journal of Agribusiness
and Rural Development

www.jard.edu.pl tłumaczenie

 

 
Copyright © Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
 

Adres do korespondencji – Corresponding author: dr Agata Żak, Katedra Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 
166, 02-787 Warszawa, e-mail: agata_zak@sggw.pl 

PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA BIOPALIW 
W POLSCE NA TLE NORM EMISJI CO2
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Abstrakt. Biopaliwa transportowe należą do sektora funkcjonującego w zmiennym oto-
czeniu globalnym (makro). Do końca 2010 roku Unia Europejska promowała produkcję  
i rozwój roślinnych biopaliw transportowych, jako sposobu na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych (nieobligatoryjna Dyrektywa 2003/30/EC, ze wskaźnikiem 5,75-procen-
towego udziału energetycznego biokomponentów w 2010 roku, osiągniętym w ok. 80%). 
Obecnie promuje się biokomponenty o wysokiej redukcji emisji CO2 i biopaliwa produ-
kowane z roślin niejadalnych, surowców odpadowych. Kolejna Dyrektywa 2009/28/EC, 
obowiązująca od początku 2011 roku nałożyła na wszystkie podmioty uczestniczące w 
cyklu produkcji biopaliw i biopłynów, obligatoryjny obowiązek spełnienia kryteriów 
zrównoważonej produkcji, w tym redukcji emisji CO2 do wartości co najmniej progowych 
(np. min. 50-procentowa redukcja w 2017 roku). W artykule przedstawiono metodę oceny 
redukcji CO2 – kalkulator BIOGRACE 4 i wartość redukcji emisji CO2 w pięciu zakła-
dach produkujących biopaliwa trzema metodami.  

Słowa kluczowe: biopaliwa, redukcja emisji CO2, BIOGRACE, SimaPro  

WSTĘP 

Zmiana klimatu jest jednym z największych problemów ekologicznych. Ramowa 
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wzywa do „ustabilizo-
wania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiega 
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groźnej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny” [United Nations 1992, 
art. 2]. Stężenie CO2 w atmosferze będzie nadal rosło, jeżeli nie zostaną wprowadzone 
znaczące zmiany emisji, a paliwa kopalne będą głównym źródłem wykorzystywanym 
do świadczenia usług energetycznych [Hoffert i in. 1998]. 

We współczesnym świecie z coraz większym niepokojem obserwuje się negatywny 
wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Na skutek tego zrodziła się 
potrzeba dążenia ku zrównoważonemu rozwojowi, który zakłada świadome kształtowa-
nie relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko przyrodnicze.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/EC z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie stosowania energii ze źródeł odnawialnych nałożyła obowiązek spełnienia 
kryteriów zrównoważonej produkcji na wszystkie podmioty uczestniczące w cyklu 
produkcji biopaliw i biopłynów. Jednym z ważniejszych spośród tych kryteriów jest 
wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych GHG (Greenhouse Gases) w pełnym 
cyklu produkcji biopaliw i biopłynów. Wielkość tego ograniczenia powinna wynosić co 
najmniej 35% (od 1.04.2013 r. dla instalacji działających od 23.01.2008 r.), 50%  
w 2017 roku oraz 60% w 2018 roku (dla instalacji, które rozpoczną produkcję po 
1.01.2017 r.). Dla spełnienia wymagań postawionych przed Polską przez UE konieczny 
jest szacunek rzeczywistej redukcji emisji CO2 w zakładach produkujących biopaliwa.  

Stosowanie biopaliw 1. generacji wywołało wiele kontrowersji, głównie ze względu 
na ich wpływ na globalne rynki żywności i bezpieczeństwo żywnościowe, zwłaszcza  
w odniesieniu do najbardziej narażonych regionów gospodarki światowej. Powstało 
wiele istotnych pytań na temat ich potencjału, czyli zastąpienia paliw kopalnych oraz 
trwałości ich produkcji [Moore 2008]. Na przykład, oprócz ryzyka, że wyższe ceny 
żywności mogą mieć duże negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa żywności, 
popyt na biopaliwa może spowodować dodatkową presję na zasoby naturalne z poten-
cjalnie szkodliwymi skutkami środowiskowymi i społecznymi. Obecnie około 1%  
(14 mln ha) z dostępnych gruntów ornych na świecie wykorzystuje się do produkcji 
biopaliw, dostarczając 1% globalnych paliw transportowych. Oczywiście, zwiększenie 
tego udziału do 100% jest nierealne ze względu na konieczność zapewnienia świato-
wych dostaw żywności oraz dużych obszarów gruntów niezbędnych do ich produkcji 
[Brennan i Owende 2010]. Chcąc ograniczyć wady biopaliw 1. generacji, wprowadzono 
biopaliwa 2. generacji, których proces technologiczny jest przystosowany do produkcji 
paliw z całej materii roślinnej wyspecjalizowanych upraw energetycznych lub odpadów 
rolnych i leśnych, lub też pozostałości pozyskiwanych z odpadów przy obróbce drewna, 
a nie z roślin spożywczych. 

Unia Europejska stoi na stanowisku, że dla skuteczniejszej redukcji emisji CO2 ko-
nieczny jest rozwój biopaliw 2. generacji (otrzymywanych m.in. z przetworzenia roślin 
lignocelulozowych lub surowców odpadowych). Istotą biopaliw 2. generacji jest wyko-
rzystanie surowców odpadowych, nieprzydatnych w produkcji żywności. Nie bez zna-
czenia jest też ich wyższa jakość w odniesieniu do paliw 1. generacji, przez co są bar-
dziej akceptowane przez przemysł motoryzacyjny i użytkowników. Technologie pro-
dukcji na skalę przemysłową nie zostały dopracowane w zadowalający sposób [Merkisz 
i Kozak 2007]. 
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CEL I METODYKA BADAŃ  

Celem publikacji było przedstawienie zmian zachodzących w funkcjonowaniu sek-
tora biopaliw transportowych w Polsce w wyniku regulacji, jakie na polskie przedsię-
biorstwa narzucają normy redukcji emisji CO2 Unii Europejskiej.  

W opracowaniu przedstawiono metody kalkulacji emisji gazów cieplarnianych, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na redukcję emisji CO2 w kontekście zmiennych wa-
runków otoczenia, w jakim sektor biopaliw funkcjonuje. Podczas przeprowadzania 
badań szacowania poziomu emisji CO2 w pięciu zakładach posłużono się metodą BIO-
GRACE. Ponadto przedstawiono otoczenie makro i konkurencyjne sektorów biopaliw 
transportowych. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków odnośnie do przyszłości 
funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze biopaliw. 

METODY SZACOWANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 

Redukcję emisji GHG dla biopaliw transportowych można oszacować za pomocą 
kilku metod przedstawionych na rysunku 1. Zaproponowana metodyka nie ogranicza się 
jedynie do metody ilościowej BIOGRACE (metoda zalecana przez KE w celu kalkula-
cji redukcji emisji CO2). Poszerzono ją o metodę oceny cyklu życia LCA biopaliw 
transportowych oraz surowców służących do ich produkcji za pomocą narzędzia Sima-
Pro, a także o metodę energochłonności skumulowanej.  

 

 

Rys. 1. Metody szacowania emisji gazów cieplarnianych  
 Źródło: opracowanie własne. 

Produkcja oraz stosowanie paliw transportowych, biopaliw i biopłynów zarówno  
w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej jest determinowana założeniami zawartymi  
w Dyrektywie 2009/28/EC. Podstawowe zapisy w tym dokumencie odnoszą się do 
wprowadzenia tzw. kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw oraz minimalnych 
wymaganych poziomów redukcji GHG. Wprowadzenie w życie tej dyrektywy ma na 

Metoda energochłonności
skumulowanej 

Obliczanie emisji 
zgodnie z Dyrektywą 

2009/28/EC 

Metoda BIOGRACE SimaPro

Metody kalkulacji 
emisji gazów  

cieplarnianych 
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celu ograniczenie niekontrolowanej eksploatacji środowiska naturalnego oraz zmniej-
szenie negatywnych skutków oddziaływania przemysłu paliwowego na środowisko. 
Jednym z najważniejszych obszarów zrównoważonego rozwoju jest osiągnięcie mini-
malnych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych, powstających podczas pro-
dukcji biopaliw w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi.  

W celu ujednolicenia kalkulacji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw 
w załączniku V do Dyrektywy 2009/28/EC określono jasną procedurę obliczeń według 
wzoru: 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee 

gdzie:  
E – całkowita emisja spowodowana stosowaniem paliwa, 
eec – emisja spowodowana wydobyciem lub uprawą surowców, 
el – emisja w ujęciu rocznym spowodowana zmianami ilości pierwiastka 

węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, 
ep – emisja spowodowana procesami technologicznymi, 
etd – emisja spowodowana transportem i dystrybucją, 
eu – emisja spowodowana stosowanym paliwem, 
esca – wartość ograniczenia emisji spowodowanego akumulacją pierwiastka 

węgla w glebie dzięki lepszej gospodarce rolnej, 
eccs – ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniu dwutlenku węgla  

i jego sekwestracji składowaniu w głębokich strukturach geologicznych, 
eccr – ograniczenie emisji spowodowane wychwytywaniu dwutlenku węgla  

i jego zastępowaniu, 
eee – ograniczenie emisji dzięki zwiększonej produkcji energii elektrycznej  

w wyniku kogeneracji. 

Dokonując obliczeń emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw za pomocą 
powyższego wzoru, należy podkreślić, iż emisja spowodowana wydobyciem lub uprawą 
surowców eec nie uwzględnia wychwytywania CO2 w trakcie uprawy surowców. Obej-
muje natomiast emisję spowodowaną samym procesem wydobycia surowca lub upra-
wy, gromadzeniem surowców, odpadami i wyciekami, produkcją chemikaliów oraz 
produktów wykorzystywanych w trakcie wydobycia bądź uprawy. 

Emisja gazów cieplarnianych z paliw E jest wyrażona w gramach przeliczeniowych 
CO2 na MJ paliwa, gCO2eq/MJ. Jedynie dla paliw transportowych wartości obliczone  
w gCO2eq/MJ mogą być skorygowane o różnice pomiędzy paliwami w zakresie wyko-
nanej pracy użytecznej, wyrażonej w km/MJ. Korekta ta jest dopuszczalna wyłącznie  
w przypadku przedstawienia dowodu na istnienie różnic w zakresie wykonanej pracy 
użytecznej. 

Gazy cieplarniane stosowane w obliczeniach to: CO2 (ditlenek węgla), N2O (tlenek 
diazotu) oraz CH4 (metan). W celu obliczenia równoważnika CO2 powyższym gazom są 
przypisywane wartości: CO2 – 1, N2O – 296, CH4 – 23. 

Obliczając emisję w ujęciu rocznym, spowodowaną zmianami ilości pierwiastka 
węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów (El), należy podzielić cał-
kowitą emisję na 20 lat. Zgodnie z tym założeniem wielkości tych emisji oblicza się, 
wykorzystując wzór: 

el = (CSR – CSA) × 3664 × 1/20 × 1/P – eB 
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gdzie: 
el – emisja gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym, spowodowana zmia-

nami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowa-
nia gruntów (mierzona jako masa równoważnika CO2 na jednostkę 
energii wytworzonej z biopaliwa); 

CSR – ilość pierwiastka węgla na jednostkę powierzchni związana z przezna-
czeniem gruntów odniesienia (mierzona jako masa pierwiastka węgla na 
jednostkę powierzchni, obejmująca zarówno glebę, jak i roślinność). 
Przeznaczenie gruntów odniesienia oznacza przeznaczenie gruntów  
w styczniu 2008 roku lub w ciągu 20 lat przed uzyskaniem surowca,  
jeśli data ta jest późniejsza; 

CSA – ilość pierwiastka węgla na jednostkę powierzchni związana z rzeczywi-
stym przeznaczeniem gruntów (mierzona jako masa pierwiastka węgla 
na jednostkę powierzchni, obejmująca zarówno glebę, jak i roślinność). 
Jeżeli ilości pierwiastka węgla gromadzą się przez okres przekraczający 
1 rok, to wartość CSA jest obliczana jako zasoby węgla na jednostkę 
powierzchni po dwudziestu latach lub kiedy uprawy osiągną dojrzałość, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; 

P – wydajność upraw (mierzona ilością energii wytwarzanej przez biopali-
wo lub biopłyny na jednostkę powierzchni w jednym roku); 

eB – premia o wartości 29 gCO2eq/MJ za biopaliwo lub biopłyn przyznawana, 
jeśli biomasa jest otrzymywana z rekultywowanych terenów zdegrado-
wanych lub silnie zanieczyszczonych.  

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z biopaliw i biopłynów można ustalić  
w następujący sposób:  

OGRANICZENIE = (EF – EB)/EF 

gdzie:  
EF – całkowita emisja z biopaliw i biopłynów (najnowsza dostępna wartość 

średnich emisji pochodzących z kopalnej części benzyny i oleju napę-
dowego wykorzystanych na terytorium Wspólnoty, podana na mocy 
Dyrektywy 98/70/EC. W przypadku braku takich danych stosuje się 
wartość 83,8 gCO2eq/MJ); 

EB – całkowita emisja z kopalnego odpowiednika biopaliwa. 

SZACOWANIE EMISJI GHG ZA POMOCĄ KALKULATORA BIOGRACE 

Emisję gazów cieplarnianych można oszacować za pomocą narzędzi służących do 
jej kalkulacji. Obecnie jednym z najpopularniejszych w Europie jest kalkulator BIO-
GRACE wersja 4. Kalkulator został opracowany przez międzynarodowe konsorcjum w 
ramach projektu BIOGRACE „Harmonized Calculations of Biofuel Greenhouse Gas 
Emissions”. Głównymi przyczynami jego popularności są: 

– pełna zgodność z metodologią opisaną w Dyrektywie 2009/28/EC, 
– zgodność z dodatkowymi wymaganiami określonymi w komunikatach KE,  
– bieżąca harmonizacja procedur obliczeniowych, 
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– bezpłatna dostępność, 
– systematyczna aktualizacja kalkulatora według przyszłych wymagań Dyrektywy 

przez pięć lat, począwszy od 2012 roku. 

Kalkulator ten umożliwia oszacowanie rolniczych emisji gazów cieplarnianych 
(GHG) oraz ograniczeń emisji w całym cyklu życia biopaliw (LCA) w odniesieniu do  
1 MJ wytworzonego paliwa. W związku z tym jednostką funkcjonalną w BIOGRACE 
jest produkcja i użytkowanie 1 MJ paliwa. Za pomocą kalkulatora można oszacować 
emisję trzech głównych gazów cieplarnianych: CO2, CH2 oraz N2O. W kalkulatorze 
istnieje także możliwość pokazania zagregowanych wartości emisji wyrażanych  
w ekwiwalencie ditlenku węgla.  

Używanie tego narzędzia umożliwia kalkulację gazów cieplarnianych do uprawy 
ośmiu roślin: pszenicy, buraka cukrowego, kukurydzy, rzepaku, słonecznika, palmy 
oleistej, soi oraz trzciny cukrowej, używanych jako substrat do wytwarzania biopaliw 
transportowych. Ponadto kalkulator BIOGRACE uwzględnia 22 ścieżki produkcji bio-
paliw z wymienionych roślin. Niestety, narzędzie to nie uwzględnia upraw roślin ligno-
celulozowych, będących substratem do produkcji biopaliw 2. generacji, jak również 
ścieżek produkcji tych biopaliw.  

Zgodnie z metodyką BIOGRACE szacowanie emisji GHG na etapie uprawy surow-
ca obejmuje: 

– produkcję materiału siewnego/nasadzeniowego, 
– nawożenie azotowe (N), 
– nawożenie fosforowe (P2O5), 
– nawożenie potasowe (K2O), 
– nawożenie wapniowe (CaO), 
– wykorzystywanie środków ochrony roślin, 
– zużycie paliwa do wykonania wszystkich zabiegów polowych, 
– emisję polową N2O, 
– emisję w ujęciu rocznym spowodowaną zmianami ilości pierwiastka węgla  

w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, 
– emisję spowodowaną akumulacją pierwiastka węgla w glebie dzięki lepszej go-

spodarce rolnej. 

Ważną pozycję w obliczeniach emisji rolniczej GHG zajmuje wielkość emisji tych 
gazów powstających przy produkcji nawozów azotowych. W UE średnia emisja po-
wstająca w wyniku produkcji nawozów azotowych to 58 860,6 g eq CO2 kg-1 czystego 
składnika. Niektóre kraje jednak ze względu na dane pozyskane z zakładów azotowych 
przyjmują niższe wartości. W Polsce IUNG-PIB, chcąc ustalić rzeczywisty poziom 
emisji GHG powstającej w wyniku produkcji nawozów azotowych, zwrócił się do Za-
kładów Azotowych Puławy z wnioskiem o udostępnienie danych emisyjnych dla po-
szczególnych produkowanych asortymentów nawozów. Uzyskane dane wskazywały na 
niższą emisję w tym zakładzie niż średnia dla całej UE. Kolejnym krokiem Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) było uzyskanie szczegółowych danych od 
wszystkich producentów nawozów azotowych w Polsce. Analiza uzyskanych wyników 
wskazała na następujące wartości emisji dla nawozów azotowych: dla rzepaku 3253,2 g 
CO2 eq/kg N (przy stosowaniu 60% N w RSM i 40% w saletrze, co wynika z wiedzy 
PSPO o nawożeniu rzepaku na cele biopaliw) oraz dla zboża 3414,2 g CO2 eq/kg N. 

Jak wynika z danych uzyskanych przez MRiRW, oszacowane poziomy emisji rolni-
czych GHG w Polsce są niższe o 6 g CO2 eq/MJ przy średnim poziomie nawożenia 
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pszenicy, kukurydzy i rzepaku w porównaniu ze standardową emisją dla nawozów 
azotowych przyjętą w UE. W ten sposób z poziomu przekraczającego wartości standar-
dowe dla NUTS 2 spadły one do poziomu niższego od tych wartości [Faber 2011]. 

Kalkulator BIOGRACE nie jest narzędziem pozbawionym wad. Jedną z głównych 
wad jest brak jednolitej metodyki szacowania polowej emisji N2O związanej z zastoso-
waniem nawozów azotowych i rozkładem liści pozostających na plantacjach i resztek 
pożniwnych w odniesieniu do zbóż. Oszacowanie wartości tego parametru jest obarczo-
ne bardzo dużą niepewnością w zależności od wybieranej metody, co podkreśla się 
wyraźnie w metodyce kalkulatora.  

Ponadto metoda BIOGRACE nie uwzględnia w obliczeniach sekwestracji węgla  
w glebie, co jest zgodne z metodyką określoną w Załączniku V Dyrektywy 209/28/CE. 
Jednak uwzględnianie sekwestracji węgla w glebie wpływa znacząco na wyniki całko-
witej emisyjności z uprawy roślin przeznaczonych dla celów energetycznych. Uprawy 
wieloletnie wiążą znacznie skuteczniej CO2 pochodzenia atmosferycznego w glebie  
w wyniku procesu fotosyntezy i rozbudowy masy korzeniowej zasilającej część nad-
ziemną w całym wieloletnim okresie użytkowania plantacji. W przypadku roślin jedno-
rocznych, wykorzystywanych do produkcji biopaliw 1. generacji, mamy do czynienia  
z emisją CO2 z gleby (ujemne wartości sekwestracji). Dlatego istotne jest, aby w przy-
szłości w kalkulacjach emisji GHG uwzględnić również ten parametr.  

OCENA CYKLU ŻYCIA LCA BIOPALIW TRANSPORTOWYCH  
ORAZ SUROWCÓW SŁUŻĄCYCH DO ICH PRODUKCJI  
ZA POMOCĄ NARZĘDZIA SIMAPRO 

Podobnie jak kalkulator BIOGRACE, tak i SimaPro jest cennym narzędziem umoż-
liwiającym oszacowanie emisji związanych z uprawą surowca oraz produkcją biopaliw. 
SimaPro jest jednak programem, w którym emisja GHG jest tylko jednym z elementów 
składających się na całkowity wpływ na środowisko cyklu życia biopaliwa, podczas gdy 
kalkulator BIOGRACE, jak wskazano powyżej, pozwala skupić się wyłącznie na kalku-
lacji emisji. 

Kalkulator BIOGRACE jako narzędzie w pełni zgodne z Dyrektywą 209/28/EC mo-
że być wykorzystywany do weryfikacji wyników otrzymanych z użyciem SimaPro. Jak 
wskazują badania przeprowadzone przez wielu ekspertów, wyniki całkowitej emisyjno-
ści gazów cieplarnianych z produkcji biomasy oszacowane z zastosowaniem kalkulatora 
BIOGRACE oraz oprogramowania SimaPro różnią się blisko dwukrotnie, co wskazuje 
na ogromny wpływ zastosowanej metodyki na wyniki obliczeń końcowych. Wynika to 
głównie z przypisania niejednakowych wartości emisji gazów cieplarnianych dla po-
szczególnych kategorii nakładów materiałowo-energetycznych w procesie wytwarzania 
biomasy.  

Oprogramowanie SimaPro jest narzędziem opartym na ocenie cyklu życia LCA  
(Life Cycle Assessment) paliw transportowych. Ocena cyklu życia to technika mająca 
na celu ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z systemem wyboru lub działa-
niem, zarówno przez identyfikowanie materiałów, energii i odpadów wprowadzanych 
do środowiska, jak i ocenę ich wpływu na środowisko. Ocena dotyczy całego okresu 
życia wyrobu, począwszy od wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych, proce-
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su produkcji wyrobu, dystrybucji, stosowania, wtórnego wykorzystania, utrzymania, 
recyklingu i ostatecznego zagospodarowania oraz transportu. LCA ukierunkowuje ba-
danie wpływu na środowisko systemu wyrobu na obszar ekosystemu, zdrowia ludzkie-
go oraz zużytych zasobów. Metoda LCA jest użytecznym narzędziem wychodzącym 
naprzeciw wymaganiom dotyczącym minimalizacji wpływu na środowisko przemysłu 
paliwowego, nakładanym przez Unię Europejską na kraje członkowskie. Obejmuje ona 
cały cykl życia paliwa od momentu pozyskania surowców, przez jego wytworzenie, 
użytkowanie oraz procedury postępowania z paliwami niespełniającymi wymagań norm 
przedmiotowych.  

Oprogramowanie SimaPro zostało opracowane przez holenderską firmę PRé Con-
sultants. Narzędzie to ma wiele cech umożliwiających wykonywanie dokładnej analizy 
z jednoczesnym zachowaniem uniwersalności wielu jego zastosowań. SimaPro jest 
wyposażony w 17 metod określania wpływu wyrobów na środowisko. Najbardziej roz-
powszechnione są takie metody wpływu, jak: CML 1992 i 1996 r., Eco-indicator 99, 
Eco-punkty oraz Eco-95. Wszystkie te metody mogą być edytowane i rozszerzane. 
Program jest również w pełni zintegrowany z bazami danych: Ecoinvent v. 2, US LCI, 
ELCD, US Input Output, Eu and Danish Input Output, Dutch Input Output, LCA Food, 
Industry data v. 2, które zawierają szczegółowe informacje wykorzystywane do tworze-
nia modeli LCA.  

W SimaPro są stosowane metody ekowskaźnikowe. Metoda jest oparta na ocenie 
szkód wywoływanych w środowisku przez oddziaływanie procesu lub wyboru. Ocenę 
szkód przeprowadza się na podstawie oszacowania obciążeń przypisanych poszczegól-
nym kategoriom oddziaływań. Badany jest wpływ na: zdrowie ludzkie, jakość ekosys-
temu oraz zasób surowców naturalnych.  

Standardowe ekowskaźniki są opracowane dla materiałów, procesów produkcyj-
nych, transportowych, energetycznych oraz zagospodarowania odpadów. Obliczając 
ekowskaźniki dla poszczególnych procesów, uwzględnia się wszystkie ich składowe.  
W odniesieniu do wytwarzanych materiałów, np. nawozów mineralnych, należy wziąć 
pod uwagę cykl od wydobycia surowców do uzyskania gotowego materiału. Wskaźnik 
ten odnosi się do 1 kg materiału. W przypadku procesów produkcyjnych uwzględnia się 
emisję z samych procesów wraz z emisjami powstałymi z wykorzystaniem energii. 
Wskaźnik odnosi się do jednostki wyrobu uzyskanego w wyniku procesu, np. 1 m2 lub  
1 kg. 

Program SimaPro jest stosowany w ponad 80 krajach na świecie, co stawia go  
w ścisłej czołówce narzędzi do wykonywania analizy cyklu życia produktów. Wykorzy-
stywanie tego oprogramowania do szacowania poziomu emisji GHG nie jest pozbawio-
ne wad. Jedną z głównych jest niepewność uzyskanego wyniku związana z jakością 
danych wprowadzanych do analizy oraz przyporządkowaniem emisji GHG poszczegól-
nym nakładom materiałowo-energetycznym. Dlatego źródłem danych do analizy po-
winny być badania własne, lub też zweryfikowane źródła literaturowe.  

WPŁYW REDUKCJI EMISJI CO2 NA SEKTOR BIOPALIW W POLSCE 

W tej części artykułu przedstawiono analizę rzeczywistych wartości redukcji emisji 
CO2 dla biopaliw transportowych produkowanych w zakładach zlokalizowanych na 
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terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 
Przeanalizowano zakłady produkujące następujące biopaliwa: 

– bioetanol produkowany metodą 2-fazową, z pszenicy (dwa zakłady), 
– bioetanol produkowany metodą 1-fazową, z melasy buraczanej (jeden zakład), 
– biodiesel produkowany z oleju rzepakowego (dwa zakłady). 

Podczas obliczeń wykorzystano kalkulator BIOGRACE w wersji 4.0c, który zmody-
fikowano odpowiednio do potrzeb każdego z zakładów. Modyfikacje w żaden sposób 
nie zmniejszyły zakresu analizy cyklu życia każdego z biopaliw i pozostał on zgodny  
z tym, który zastosowano przy wyznaczaniu wartości standardowych z Załącznika V do 
Dyrektywy 2009/28/EC.  

Tabela 1. Zestawienie redukcji emisji CO2 w badanych zakładach 

Zakład Rodzaj technologii wytwarzania bioetanolu 

Wartość redukcji  
emisji CO2 zgodnie  

z Dyrektywą 2009/28/EC 
(%) 

Wartość redukcji emisji 
CO2 obliczona 

 z wykorzystaniem 
kalkulatora  

BIOGRACE 4.0c 
(%) 

1 Zacieranie na ciepło, 2-fazowa technologia 
produkcji (pszenica) 

17 –26- –22 

2 Zacieranie na ciepło, 2-fazowa technologia 
produkcji (pszenica) 

17 –1-3 

3 Hydroliza enzymatyczna substratów, 1-fazowa 
technologia (melasa buraczana) 

52 44-48 

4 Wykorzystanie zakupionego oleju rzepakowe-
go bez tłoczenia w zakładzie, lecz z ekstrakcją, 
rafinacją oraz estryfikacją 

38 32-36 

5 Wykorzystanie zakupionego oleju rzepakowe-
go bez tłoczenia w zakładzie, lecz z ekstrakcją, 
rafinacją oraz estryfikacją 

38 45-49 

Źródło: Borowski i in. [2014]. 

Analiza danych zaprezentowanych w tabeli 1 pozwala na wskazanie wpływu zasto-
sowanej metody produkcji bioetanolu na redukcję emisji CO2. W pierwszych dwóch 
zakładach bioetanol jest produkowany z pszenicy z wykorzystaniem metody 2-fazowej, 
tj. metody zacierania na ciepło. Różnice w poziomie wartości redukcji emisji CO2 obli-
czone z wykorzystaniem kalkulatora BIOGRACE 4.0c są spowodowane rodzajem pali-
wa technologicznego wykorzystywanego w tych dwóch zakładach. W pierwszym za-
kładzie do produkcji jest używany węgiel kamienny. Ujemne wartości redukcji emisji 
CO2 nie pozwolą bez zmiany technologii spełnić kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
Natomiast w drugim zakładzie używa się gazu ziemnego (spalanego w wysokospraw-
nych kotłach), charakteryzującego się znacznie większą redukcją emisyjności w porów-
naniu z osiągniętą w zakładzie nr 1. Jednak w obu zakładach bez wprowadzenia zmian 
technologicznych niemożliwe będzie wypełnienie norm zawartych w Dyrektywie 
2009/28/EC. 
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Znacznie wyższym poziomem redukcji emisji CO2 charakteryzuje się zakład nr 3,  
w którym produkcja bioetanolu odbywa się metodą 1-fazową, z melasy buraczanej. 
Zbliżony poziom redukcji obliczony za pomocą kalkulatora BIOGRACE oraz norm UE 
daje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia zalecanego poziomu. Jak wynika z badań,  
w tym zakładzie będzie to możliwe dzięki zastosowaniu metody odwadniania etanolu, 
która charakteryzuje się możliwie niskim stopniem emisyjności, opartej na wnikliwej 
weryfikacji pochodzenia surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym  
w celu określenia rzeczywistej emisyjności przypadającej na uprawy roślin pochodzą-
cych z konkretnych regionów krajów.  

Pozostałe dwa zakłady wytwarzają biodiesel 1. generacji. Opierają one swoją pro-
dukcję na zakupionym oleju rzepakowym. W zakładach są przeprowadzane procesy 
ekstrakcji, rafinacji i estryfikacji oleju. Różnice w redukcji emisji CO2 wynikają ze skali 
produkcji. Roczna produkcja biodiesla w tych zakładach wynosi: zakład 4 – 1 606 000 
l/rok, zakład 5 – 3 650 000 l/rok. Piąty zakład ma dużo większe szanse na osiągnięcie 
wymaganego poziomu redukcji emisji CO2 przez zmniejszenie ilości energii przypada-
jącej na proces estryfikacji (procentowe zwiększenie wartości redukcji będzie zależało 
bezpośrednio od zmniejszenia ilości energii przypadającej na 1 MJ biodiesla podczas 
procesu estryfikacji w zakładzie). 

W tabeli 2 zaprezentowano zestaw czynników makro i konkurencyjnych oddziałują-
cych na kształtowanie się sektora paliw transportowych w Polsce. Tabela zawiera rów-
nież zagrożenia łączące się z poszczególnymi czynnikami. 

Tabela 2. Zestawienie czynników mających wpływ na sektor biopaliw transportowych w Polsce 

Czynniki makroekonomiczne i konkurencyjne 

Prawne, międzynarodo-
we (U)  

zmienne niekorzystne dla 1. generacji,  
niepewne dla 2. generacji przy małej skali produkcji 

Prawne krajowe niekorzystne, zwlekanie z ustawą o OZE, 
nowelizacja ustaw biopaliwowych 

Techniczno- 
-technologiczne 

konieczność modernizacji w ciągu 2-3 lat, 
przejście w okresie 7 lat na nowe technologie 2-3. generacji,  
nowe surowce – niekorzystne 

Ekologiczne niekorzystne, rosnące wymagania odnośnie do kryterium zrównoważonego rozwo-
ju (KZR), 
zagrożenia typu ILUC 

Ekonomiczne kryzys,  
brak środków na wsparcie OZE 

Polityczne gasnąca rola lobby rolnego w Polsce,  
walka o siłę rolnictwa w UE – mniejsza siła,  
wiele porażek 

Konkurencyjne duża liczba substytutów, 
nowe, udoskonalone produkty, 
ostra walka konkurencyjna na rynku paliw, 
czarny rynek na rynku paliw i biopaliw, 
biopaliwa transportowe, 
walka na rynkach globalnych, a na nielokalnych jak większość OZE 

Źródło: opracowanie własne. 
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PODSUMOWANIE 

Podstawową metodą obliczania redukcji emisji CO2 jest kalkulator BIOGRACE, 
pozostałe opisane metody są tylko jej uzupełnieniem. Wynika to z faktu, iż jedynie ta 
metoda jest w pełni zgodna z Dyrektywą 2009/28/EC. Jednak nie należy pomijać pozo-
stałych metod, gdyż pozwalają one wziąć pod uwagę dodatkowe elementy wpływające 
na redukcję emisji CO2, nieuwzględniane w metodzie BIOGRACE. Jedną z głównych 
wad BIOGRACE jest brak jednolitej metodyki szacowania polowej emisji N2O, zwią-
zanej z zastosowaniem nawozów azotowych i rozkładem liści pozostających na planta-
cjach oraz resztek pożniwnych w odniesieniu do zbóż. Oszacowanie wartości tego pa-
rametru jest obarczone bardzo dużą niepewnością w zależności od wybranej metody. 
Ponadto metoda BIOGRACE nie uwzględnia w obliczeniach sekwestracji węgla  
w glebie, co jest zgodne z metodyką określoną w Załączniku V Dyrektywy 209/28/EC. 
Jednak uwzględnianie tej sekwestracji węgla w glebie wpływa znacząco na wyniki 
całkowitej emisyjności z uprawy roślin przeznaczonych do celów energetycznych. 

Zaprezentowane wyniki badań redukcji emisji CO2 wskazują, iż te zakłady, w któ-
rych zamiast węgla kamiennego jako paliwo technologiczne stosuje się gaz ziemny 
spalany w wysokosprawnych kotłach, charakteryzują się dużą wartością redukcji emisji 
CO2. Zastosowanie węgla kamiennego w zakładach produkujących bioetanol metodą  
2-fazową może spowodować, że wartość redukcji emisji CO2 będzie ujemna. W odnie-
sieniu do tych zakładów spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju jest raczej 
niemożliwe.  

W przypadku produkcji bioetanolu w zakładach o wysokich zdolnościach produk-
cyjnych skutecznym sposobem zwiększenia wartości redukcji emisji CO2 jest zastoso-
wanie mniej energochłonnego procesu odwadniania alkoholu. Z kolei w zakładach 
produkujących biodiesel 1. generacji z oleju rzepakowego, największe korzyści może 
przynieść zwiększenie skali produkcji. 

Nie we wszystkich analizowanych zakładach będzie można ograniczyć emisję CO2 
do poziomu narzuconego przez UE. Zakłady opierające produkcję na 2-fazowej techno-
logii z pszenicy nie mogą osiągnąć odpowiedniego poziomu redukcji emisji CO2 obec-
nie, a tym bardziej w przyszłości. W trzecim zakładzie redukcja emisji CO2 do poziomu 
50% do 2017 roku jest bardzo prawdopodobna dzięki zastosowaniu metody odwadnia-
nia etanolu. Wśród zakładów opierających swoją produkcję na zakupionym oleju rzepa-
kowym dużo większe szanse na osiągnięcie odpowiedniego poziomu redukcji emisji 
CO2 ma zakład piąty – przez zmniejszenie ilości energii przypadającej na proces estry-
fikacji. 

Wydaje się, iż redukcję emisji CO2 można zwiększyć dzięki zmianie surowca wyko-
rzystywanego do produkcji. Jednak modyfikacja ta nie będzie możliwa we wszystkich 
istniejących zakładach ze względu na infrastrukturę oraz parametry technologiczne 
zainstalowanych urządzeń.  

Ograniczeń emisji CO2 można także szukać w pozyskiwanym surowcu. Stosowanie 
zredukowanych wartości emisyjności przypadających na uprawę roślin do produkcji 
biopaliw przynosi korzyści w wysokości redukcji emisji CO2 maksymalnie do 5%. 
Ponadto ograniczenie odległości, z których są transportowane surowce do produkcji 
biopaliw wpływa również na ostateczny wynik ograniczenia emisji CO2. Na przykład 
zwiększenie odległości, z jakiej jest transportowany surowiec do produkcji biopaliwa  
o 50 km powoduje zwiększenie emisji o 0,52 g CO2 eqMJ-1.  
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