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OKREŚLENIE WYDAJNOŚCI INSTALACJI SŁONECZNEJ  
Z KOLEKTOREM PŁASKIM 

 
 
1. Wstęp 
Energetyka naszego kraju jest w 95% oparta na energii pochodzącej  

z nieodnawialnych źródeł – węgla kamiennego i brunatnego. Zgodnie ze 
zobowiązaniami Polski wobec Unii Europejskiej, do 2020 roku 20% energii ma 
pochodzić z OZE (odnawialnych źródeł energii), takich jak: wiatr, woda, słońce.

1
  

Promieniowanie słoneczne, docierające do Ziemi, dostarcza w ciągu godziny 
więcej energii niż w ciągu roku zużywa cała ludzkość, dlatego korzyści wynikające 
z zastosowania czystej energii słonecznej przemawiają za słusznością wspierania 
inwestycji zmierzających do jej wykorzystania. 

Spośród wszystkich metod konwersji pierwotnej energii Słońca, dwie 
umożliwiają bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na ciepło  
i energię elektryczną – są to konwersja fototermiczna i fotowoltaiczna. Procesy te 
nie wiążą się ze stratami energii podczas kolejnych etapów przemiany, dlatego 
charakteryzują się względnie największą efektywnością. Technologie foto-
termiczne, oparte na kolektorach cieczowych lub systemach pasywnego 
ogrzewania, charakteryzują się zadowalającą sprawnością i są coraz częściej 
stosowane w Polsce. Określenie wydajności energetycznej dla instalacji 
fototermicznych jest bardzo ważne, ze względu na możliwość przewymiarowania 
instalacji, a tym samym przegrzania. W niniejszym opracowaniu pokazano, w jaki 
sposób możemy obliczyć wydajność instalacji słonecznej z kolektorem płaskim. 
Obliczenia wykonano metodą B z EN 15316-4-3:2007.

2
 

 
2. Metoda obliczania wydajności systemu solarnego 
Wydajność systemu słonecznego samodzielnego lub współdziałającego  

z dodatkowym źródłem ciepła, zaopatrującego w ciepło instalację centralnego 
ogrzewania i układ przygotowania ciepłej wody użytkowej, określa się poprzez 
zużycie energii pomocniczej (do napędu pomp i układu sterowania) oraz odzysk 
strat ciepła z instalacji słonecznej i energii pomocniczej. W przypadku układu 
samodzielnego, następuje wstępne podgrzewanie, prowadzone następnie  
w kolejnym układzie z użyciem innego źródła ciepła. Poszczególne strumienie 
energii ukazano na rysunku nr 1. 

 
 
 

                                                           
1
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody,Dz. U. 2002.8.70 z 31 stycznia 2002 r. 

2
 EN 15316-4-3:2007, Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania zapotrzebowania na 
ciepło i oceny sprawności instalacji – Część 4-3: Źródła ciepła, cieplne instalacje solarne 
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Rysunek nr 1: Strumienie energii uwzględniane w określaniu sprawności i wydajności 

systemu solarnego: S.s. – system solarny, Es,w – energia słoneczna dopływająca  
do powierzchni kolektorów słonecznych, Qd,w – ciepło z dodatkowego źródła ciepła, 
Qs,c.o.,wy (Qs,c.o.,wy,a) ciepło z systemu solarnego, dostarczane do instalacji c.o. w ciągu roku, 
Qs,c.o.+c.w.u.,wy (Qs,c.o.+c.w.u.,wy,a) – ciepło z systemu solarnego dostarczane do instalacji  
c.o. i układu przygotowania c.w.u. w ciągu roku, Ws,p – energia elektryczna pomocnicza  
do napędu pomp i urządzeń kontrolno-sterujących, Qs,p,n – nieodzyskiwana część energii 
elektrycznej pomocniczej, Qs,p,o,c.o. – odzyskiwana część energii elektrycznej pomocniczej 
i użytkowana w instalacji c.o., Qs,p,w – wewnętrznie odzyskiwana energia elektryczna 
pomocnicza, stanowiąca ciepło użytkowane w systemie solarnym, Qs,t,s – całkowite straty 
cieplne systemu solarnego, Qs,t,s,n – całkowite straty cieplne systemu solarnego 
nieodzyskiwane, Qs,t,s,o – odzyskiwane całkowite straty termiczne systemu solarnego,  
Qs,t,s,r-d,n – straty cieplne sieci rozdzielczej między dodatkowym źródłem ciepła a systemem 
solarnym nieodzyskiwane, Qs,t,s,r-d,o – odzyskiwane straty cieplne sieci rozdzielczej między 
dodatkowym źródłem ciepła a systemem solarnym. 

 

 
Źródło: Opracowano na podstawie EN 15316-4-3:2007 
 

Norma podaje dwie metody określania sprawności i wydajności systemu 
solarnego. W obu omówiono procedury obliczeń oddzielnie dla układu 
samodzielnego, jak i współpracującego z dodatkowym źródłem ciepła. 

 
Metoda A 
Metoda A polega na pomiarach wielkości wejściowych do układu 

słonecznego. W przypadku systemu samodzielnego, ciepło dostarczone do 
instalacji c.o. i przygotowania c.w.u. w ciągu roku obliczone jest jako: 
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                                                   (1) 
 

gdzie 
    – stopień pokrycia potrzeb, 

                     – roczne zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.o. i układu przygotowania 

c.w.u. 
 

W przypadku, kiedy rozpatrywany układ słoneczny pokrywa zapotrzebowanie 
ciepła wyłącznie na podgrzanie ciepłej wody użytkowej, ciepło to w ciągu roku 
będzie wynosiło: 

 

                                         (2) 
 

gdzie 
                – ciepło z systemu solarnego dostarczane do układu przygotowania c.w.u.  

w ciągu roku, 
                – roczne zapotrzebowanie ciepła dla układu przygotowania c.w.u. 
 

System słoneczny pracuje jako samodzielny, dlatego      jest równe zero. 

Roczna ilość ciepła z instalacji słonecznej, dostarczona do układu 
przygotowania c.w.u., jest sumą dostaw miesięcznych: 

 

                                
    
           (3) 

 

Miesięczna ilość ciepła dostarczonego do układu przygotowania c.w.u. 
obliczana jest proporcjonalnie do udziałów sum miesięcznych promieniowania 
słonecznego, w stosunku do sum rocznych jako: 

 

                              
     

     
         (4) 

 

gdzie 
    – przeciętna suma dobowa w miesiącu promieniowania, w płaszczyźnie kolektora 
słonecznego, 
   – przeciętna suma dobowa w roku promieniowania, w płaszczyźnie kolektora 

słonecznego, 
   – liczba dni w miesiącu, 

   – liczba dni w roku. 
 

Miesięczna ilość energii elektrycznej pomocniczej do napędu pomp i urządzeń 
sterująco-kontrolnych wyznaczana jest poprzez rozdział ilości zużytej energii 
rocznej, proporcjonalnie do udziału miesięcznej sumy promieniowania w stosunku 
do rocznej. 

Wyznaczenie strat ciepła i odzyskiwanych strat ciepła odbywa się zgodnie  
z metodologią opisaną w metodzie B. 

 
Metoda B 
Metoda B jest zmodyfikowaną metodą f-chart. Polega na określeniu odzysku 

ciepła z energii pomocniczej i instalacji słonecznej oraz zużycia energii 
pomocniczej. Dzięki tej metodzie obliczono wydajność dla wybranej instalacji 
słonecznej. 
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3. Określenie wydajności instalacji słonecznej z kolektorem płaskim 
Określenie wydajności instalacji słonecznej wykonano metodą f-chart, dla 

istniejącej instalacji z kolektorem płaskim i zasobnikiem 100 l, która zaopatruje  
w ciepłą wodę obsługę laboratorium. Schemat instalacji przedstawiono na rysunku 
nr 2.

3
 Do analizy przyjęto: 

 jednostkowe zapotrzebowanie na wodę:       
   

    
      

  

    
, 

 ciepło właściwe wody:           
 

   
, 

 temperaturę ciepłej wody użytkowej:            , 

 temperaturę wody zimnej:          , 

 założoną liczbę osób korzystających z ciepłej wody użytkowej: N=3 osoby, 

 powierzchnię czynną kolektorów:             , 

 współczynnik utraty ciepła z kolektorów:        
 

   
, 

 pojemność zasobnika solarnego:           , 

 sprawność kolektorów:           –  . 

Kolektor ustawiony jest pod kątem 45
o
 na południowy zachód. Roczna 

gęstość promieniowania w płaszczyźnie kolektora wynosi: 
 

            
 

  
 

 

Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. wyznaczymy jako: 
 

                                                 (5) 

gdzie 
   – liczba osób korzystających z ciepłej wody użytkowej, 

   – ciepło właściwe wody;           
 

   
, 

        – temperatura ciepłej wody użytkowej;            , 

      – temperatura wody zimnej;          , 

   – strumień masy ciepłej wody użytkowej; można obliczyć ze wzoru: 

 
                (6) 

gdzie 

    – jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na wodę, 

  – gęstość wody w średniej temperaturze 

dla temperatury  ś      gęstość wody wynosi:           
  

  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 D. Proszak-Miąsik, M. Boryło, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w małych gospodarstwach 
rolnych, JCEEA, 2014 r., z. 61(nr 4/2014) 
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Rysunek nr 2: Schemat instalacji słonecznej: 1 – odpowietrznik; 2 – czujnik 

temperatury; 3 – kolektor słoneczny; 4 – zasobnik 100 l; 5 – naczynie wzbiorcze  
35 l; 6 – grupa solarna; 7 – zawór bezpieczeństwa; 8 – naczynie wzbiorcze 8 l, 9 – sterownik 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Średnia temperatura wody wg wzoru (7): 
 

 ś                            (7) 
 ś                     

 

Strumień masy ciepłej wody wg wzoru (6): 

                      
  

 
  

 

Dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową wg wzoru (5): 

                                                    

               , zatem:                           
 

Całkowita ilość ciepła, dostarczana do układu przygotowania c.w.u.  
              , będzie produkowana przy udziale całej powierzchni absorbującej 

kolektora        . 
Miesięczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby dni  

w danym miesiącu i wynosi: 
 

                                   (8) 

gdzie 
   – liczba dni w danym miesiącu. 
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Miesięczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową obliczono wg wzoru 
(8). Wyniki przedstawiono w tabeli nr 1. 

 

Tabela nr 1: Miesięczne zapotrzebowanie na c.w.u. 
 

Miesiąc Liczba dni                

styczeń 31 53,80 

luty 28 48,59 

marzec 31 53,80 

kwiecień 30 52,06 

maj 31 53,80 

czerwiec 30 52,06 

lipiec 31 53,80 

sierpień 31 53,80 

wrzesień 30 52,06 

październik 31 53,80 

listopad 30 52,06 

grudzień 31 53,80 
 

Referencyjna różnica temperatury wynosi: 
 

               (9) 
gdzie 
   – temperatura referencyjna zależna od rodzaju instalacji solarnej i zbiornika ciepła 

[
o
C]; dla podgrzewania c.w.u.: 

 
                                               (10)  

gdzie 
         – temperatura ciepłej wody użytkowej [

o
C], 

      – temperatura wody wodociągowej [
o
C], 

   – temperatura powietrza zewnętrznego [
o
C]. 

 

Współczynnik korekcyjny    obliczany jest jako: 
 

    
  

  
 
    

 (11) 

gdzie 
    – referencyjna pojemność zasobnika ciepła odniesiona do powierzchni kolektorów 

słonecznych, równa: 75 dm
3
/m

2
, wynosi: 

 

                (12) 
    – objętość zasobnika solarnego [dm

3
]. 

 

Pojemność referencyjna: 
 

                         
 

stąd współczynnik korekcyjny    wg wzoru (16): 
 

    
     

   
 
    

       –   
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Temperatura referencyjna zależy od temperatury powietrza zewnętrznego. 
Korzystając z danych meteo,

4
 które zawierają średnie temperatury dla Rzeszowa 

dla każdego miesiąca w ciągu roku, ze wzoru (15) obliczono temperatury 
referencyjne. Wyniki przedstawiono w tabeli nr 2. 

 

Tabela nr 2: Temperatura referencyjna dla poszczególnych miesięcy 
 

Miesiąc Średnia temperatura [ ]                

styczeń -4,6 122,19 126,79 

luty 0,7 120,60 121,9 

marzec 4,8 119,68 114,88 

kwiecień 8,9 110,44 101,54 

maj 13,4 104,5 91,1 

czerwiec 16,7 98,82 82,12 

lipiec 18,4 98,69 80,29 

sierpień 17,6 97,636 80,036 

wrzesień 14,3 102,124 87,824 

październik 8,8 112,024 103,224 

listopad 4,4 118,36 114,96 

grudzień -1,2 122,584 123,784 
 

Współczynnik strat ciepła obiegu solarnego wyznaczany jest jako: 
 

               
      

   
  

 

   
  (13) 

gdzie 
       – współczynniki strat ciepła z kolektorów; dla kolektorów płaskich bez przykrycia – 

    
 

   
, 

       – współczynnik strat ciepła z przewodów obiegu solarnego; w przypadku nieznanej 

charakterystyki strat ciepła z przewodów: 
 

                  
 

   
     (14) 

 

Współczynnik strat ciepła z przewodów obiegu solarnego: 
 

                          
 

   
  

 

Współczynnik strat ciepła całego obiegu solarnego wg wzoru (13): 
 

                
     

     
       

 

   
  

 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/rzeszów (pobrano 15.03.2016 r.) 

http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/rzeszów
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Roczna ilość ciepła solarnego dostarczonego do układu przygotowania c.w.u. 
jest sumą dostaw miesięcznych, a ilość dla jednego miesiąca wynosi: 

 

                                                (15) 

gdzie 
          – zapotrzebowanie ciepła dla układu do przygotowania c.w.u. w miesiącu, 

            – współczynniki zależne od typu instalacji słonecznej; dla kolektorów 

współpracujących z zasobnikiem ciepła wynoszą odpowiednio: a=1,029, b=-0,065, c=-0,245, 
d=0,0018, e=0,0215, f=0. 

 

    – zmienne korelowane. Przy czym musi zachodzić warunek: 
 

                        ,     (16) 
 

  – zmienna uwzględniająca straty ciepła obiegu solarnego:  
 

  
                        

             
      (17) 

gdzie 
    – powierzchnia apertury kolektorów słonecznych [m

2
], 

      – współczynnik strat ciepła z kolektorów i przewodów obiegu solarnego [W/m
2
K], 

      – współczynnik sprawności obiegu kolektorów, z uwzględnieniem wymiennika ciepła; 

można przyjmować –          , 

   – referencyjna różnica temperatury [
o
C], 

   – współczynnik korekcyjny związany z pojemnością zasobnika, 

   – liczba godzin w miesiącu [h]. 
 

Zmienna korelowana X, uwzględniająca straty ciepła obiegu solarnego, zależy 
od liczby godzin w danym miesiącu    oraz od miesięcznego zapotrzebowania na 

c.w.u.         , wg wzoru (17). Wyniki przedstawiono w tabeli nr 3. 
 

Tabela nr 3: Wartości zmiennej korelowanej X 
 

Miesiąc                         

styczeń 744 53,80 19,11 

luty 672 48,59 18,54 

marzec 744 53,80 17,06 

kwiecień 720 52,06 15,58 

maj 744 53,80 13,96 

czerwiec 720 52,06 12,77 

lipiec 744 53,80 12,16 

sierpień 744 53,80 12,45 

wrzesień 720 52,06 13,63 

październik 744 53,80 15,62 

listopad 720 52,06 17,20 

grudzień 744 53,80 18,53 
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Zmienna korelowana Y uwzględnia pochłanianie promieniowania  
w kolektorach, zależy od przeciętnej miesięcznej gęstości promieniowania 
słonecznego,

5
 liczby godzin w danym miesiącu    oraz miesięcznego 

zapotrzebowania na c.w.u.         , wg wzoru (18).  

Zmienna Y uwzględnia pochłanianie promieniowania w kolektorach: 
 

  
                      

             
 (18) 

gdzie 
     – współczynnik korekcyjny kąta padania, zależny od rodzaju kolektora słonecznego; 

dla kolektorów płaskich bez przykrycia:      , 

   – sprawność kolektorów przy zerowej różnicy temperatury, 

   – przeciętna gęstość strumienia promieniowania słonecznego w uwzględnianym 

miesiącu m [W/m
2
]. 

 

Wyniki przedstawiono w tabeli nr 4. 
 

Tabela nr 4: Wartości zmiennej korelowanej Y 
 

Miesiąc                          
  

      

styczeń 744 53,80 24,38 0,47 

luty 672 48,59 47,24 0,91 

marzec 744 53,80 78,94 1,52 

kwiecień 720 52,06 119,48 2,30 

maj 744 53,80 146,91 2,80 

czerwiec 720 52,06 166,12 3,20 

lipiec 744 53,80 156,67 3,01 

sierpień 744 53,80 134,42 2,59 

wrzesień 720 52,06 101,50 1,95 

październik 744 53,80 54,86 1,06 

listopad 720 52,06 25,30 0,49 

grudzień 744 53,80 18,59 0,36 
 

Odzyskiwana energia pomocnicza systemu solarnego obliczana jest jako: 
 

                          (27) 
 

Miesięczna ilość ciepła solarnego, dostarczonego do układu przygotowania 
c.w.u., zależy od          oraz od zmiennych korelowanych X i Y wg wzoru (15). 

Wyniki przedstawiono w tabeli nr 5. 
 

Tabela nr 5: Miesięczna ilość ciepła solarnego dostarczonego do układu 

przygotowania c.w.u. 
 

Miesiąc                                  

styczeń 53,80 19,11 0,47 0 

luty 48,59 18,54 0,91 7,93 

marzec 53,80 17,06 1,52 26,29 

                                                           
5
 http://meteomodel.pl (pobrano 20.03.2016 r.), sierpień i lato w Polsce 
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Miesiąc                                  

kwiecień 52,06 15,58 2,30 39,39 

maj 53,80 13,96 2,80 47,37 

czerwiec 52,06 12,77 3,20 49,56 

lipiec 53,80 12,16 3,01 50,61 

sierpień 53,80 12,45 2,59 46,52 

wrzesień 52,06 13,63 1,95 35,62 

październik 53,80 15,62 1,06 14,15 

listopad 52,06 17,20 0,49 0 

grudzień 53,80 18,53 0,36 0 

rok 634   318 
 

W okresie jesienno-zimowym, od listopada do stycznia, nie ma zysków energii 
słonecznej, ze względu na niskie temperatury zewnętrzne. Poniżej, na rysunku  
nr 3 przedstawiono,- jak w skali roku zmienia się pozyskiwanie energii słonecznej, 
w stosunku do zapotrzebowania na ciepłą wodę. 

 

Rysunek nr 3: Ilość pozyskiwanej energii słonecznej w ciągu roku, w stosunku do 

zapotrzebowania na ciepłą wodę 
 

 
 

Warunek ze wzoru (10) został spełniony, ponieważ: 
 

                         
 

Wynika z tego, że zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową jest większe niż 
ilość ciepła dostarczonego z instalacji słonecznej do układu przygotowania ciepłej 
wody. 

Zużycie energii pomocniczej w systemie solarnym wynosi: 
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       (20) 

gdzie 
        – nominalna pomocnicza moc wejściowa (w:); wartość przeciętną można określić 

jako: 
 

                (21) 

 
gdzie 
        – miesięczny czas pracy pomp i układu kontrolnosterującego [h]; czas roczny można 

przyjmować jako 2000 h, a miesięczny proporcjonalnie do miesięcznej sumy 
promieniowania w stosunku do sumy rocznej: 

 

            
  

  
     (22) 

 

Nominalna pomocnicza moc wejściowa wg wzoru (20): 
 

                             
 

Miesięczny czas pracy pomp i układu kontrolno-sterującego zależy  
od stosunku natężenia promieniowania w danym miesiącu do natężenia 

promieniowania rocznego 
  

  
 wg wzoru (21). Miesięczne zużycie energii 

pomocniczej zależy od miesięcznego czasu pracy pomp i układu kontrolno- 
sterującego wg wzoru (19) Wyniki przedstawiono w tabeli nr 6. 

 

Tabela nr 6. Miesięczny czas pracy pomp i układu kontrolno-sterującego oraz 

miesięczne zużycie energii pomocniczej. 
 

Miesiąc    
  

                           

styczeń 24,38 45,39 1,30 

luty 47,24 87,94 2,52 

marzec 78,94 146,95 4,22 

kwiecień 119,48 222,41 6,38 

maj 146,91 273,47 7,85 

czerwiec 166,12 309,22 8,88 

lipiec 156,67 291,63 8,37 

sierpień 134,42 250,21 7,18 

wrzesień 101,5 188,94 5,42 

październik 54,86 102,13 2,93 

listopad 25,3 47,09 1,35 

grudzień 18,59 34,61 0,99 
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Miesięczne straty ciepła solarnego wynoszą: 
 

                   
                               

                    
           (23) 

gdzie 
           – temperatura wody w zasobniku c.w.u.;              , 

    – temperatura otoczenia zasobnika [
o
C]; zasobnik znajduje się w ogrzewanym 

pomieszczeniu, więc:        , 
   – współczynnik strat ciepła z zasobnika [W/K]; można go wyznaczyć jako: 

 

            
     

 

 
  (25) 

gdzie 
    – objętość zasobnika ciepła [dm

3
]. 

 

Współczynnik strat ciepła z zasobnika wg wzoru (25): 
 

                      
 

 
         

  

 
   

 

Miesięczne straty ciepła solarnego zależą od                ,                 oraz 

   wg wzoru (22). Wyniki przedstawiono w tabeli nr 7. 
 

Tabela nr 7: Miesięczne straty ciepła solarnego 
 

Miesiąc 
                

      

                

      
   
    

                

      

styczeń 0 53,80 744 0 

luty 7,93 48,59 672 0,007 

marzec 26,29 53,80 744 0,023 

kwiecień 39,39 52,06 720 0,035 

maj 47,37 53,80 744 0,042 

czerwiec 49,56 52,06 720 0,044 

lipiec 50,61 53,80 744 0,045 

sierpień 46,52 53,80 744 0,041 

wrzesień 35,62 52,06 720 0,032 

październik 14,15 53,80 744 0,013 

listopad 0 52,06 720 0 

grudzień 0 53,80 744 0 
 

Odzyskiwane straty ciepła systemu solarnego w miesiącu określane są jako: 
 

                             
gdzie 
    – współczynnik bezwymiarowy, który dla komponentów zainstalowanych  

w pomieszczeniu wynosi 1. 
 

Odzyskiwana energia pomocnicza systemu solarnego obliczana jest jako: 
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Odzyskiwana energia pomocnicza systemu solarnego zależy od 
miesięcznego zużycia energii pomocniczej        wg wzoru (25). Wyniki 

przedstawiono w tabeli 8.  
 

Tabela nr 8: Odzyskiwana energia pomocnicza systemu solarnego 
 

Miesiąc                             

styczeń 1,30 0,65 

luty 2,52 1,26 

marzec 4,22 2,11 

kwiecień 6,38 3,19 

maj 7,85 3,925 

czerwiec 8,88 4,44 

lipiec 8,37 4,185 

sierpień 7,18 3,59 

wrzesień 5,42 2,71 

październik 2,93 1,465 

listopad 1,35 0,675 

grudzień 0,99 0,495 
 

Symulacje wykonano dla średnich temperatur podanych przez IMGW – PIB. 
Jest to średnia z 30 lat, jednak na skutek globalnego ocieplenia, temperatury 
odbiegają od tej średniej: w 2015 roku średnia temperatura w sierpniu wynosiła 
22,5

o
C, w 1940 r. – 16,1

o
C, a w 1987 r. – 16,8

o
C, stąd pokrycie zapotrzebowania 

na ciepłą wodę wynosiło od 85,5 do 94%. 
 

Tabela nr 9: Odzyskiwana energia pomocnicza systemu solarnego 
 

     
stopień pokrycia c.w.u. 

[%] 

                

      
16 90 53,8 

18,1 87,5 53,8 

20 85,5 53,8 

22,5 94 53,8 
 

Wnioski 
Dla przyjętych do obliczeń danych otrzymano, że istniejąca instalacja solarna 

w miesiącach letnich prawie w 97% pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową. Obliczenia wykonano, przyjmując średnie temperatury, jakie w danym 
miesiącu występują w Rzeszowie, na podstawie danych zebranych w latach  
1981-2010 przez serwis pogodowy IMG-PIB.

6
 Globalne ocieplenie powoduje 

wzrost średniej miesięcznej temperatury, i tak np. w sierpniu 2015 roku średnia 
temperatura wynosiła 22,5

o
C, był to drugi po 1807 roku najcieplejszy sierpień  

w latach 1781 – 2015. Różnica wynosi +4,9
o
C.

7
 Przeprowadzone obliczenia 

wykazały, że ilość uzyskanej energii cieplnej jest w każdym miesiącu większa od 
zapotrzebowania. Największą ilość ciepła układ słoneczny produkuje  
w miesiącach wiosennych i letnich, dlatego też w tych miesiącach można 

                                                           
6
 http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/rzeszów (pobrano 15.03.2016 r.) 

7
 http://meteomodel.pl (pobrano 20.03.2016 r.), sierpień i lato w Polsce 

http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/rzeszów
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zwiększyć zużycie ciepłej wody użytkowej, co przyczyni się do mniejszych strat 
wody i energii. Aby ograniczyć straty na energię pomocniczą, należało  
by rozważyć wymianę kolektora płaskiego na kolektor hybrydowy, który 
jednocześnie wytwarzałby energię cieplną i elektryczną, lub założenie 
dodatkowego ogniwa fotowoltaicznego. 

 
Streszczenie 
Pozyskiwanie energii słonecznej do celów grzewczych w Polsce jest coraz 

bardziej popularne, spowodowane jest wprowadzeniem przez Unię Europejską 
pakietu klimatyczno-energetycznego, który zakłada do 2020 roku 20% udział 
energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE. W Polsce do 
montażu instalacji z kolektorami słonecznymi czy panelami fotowoltaicznymi 
zachęcać mają różnego typu dotacje i zmienione prawo dotyczące wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii. W niniejszej publikacji pokazano, w jaki sposób 
można określić wydajność instalacji słonecznej z kolektorem płaskim, aby uniknąć 
przewymiarowania lub niewymiarowania instalacji, a tym samym uniknąć przegrza-
nia i uszkodzenia kolektorów słonecznych. 

Słowa klucze: instalacja słoneczna, energia słoneczna, wydajność, kolektor 
słoneczny  

 
Summary 
Acquisition of solar energy for heating purposes in Poland is becoming more 

and more popular due to the introduction by the European Union climate  
and energy package, which is assumed to 2020, 20 percent share of renewable 
sources in total energy consumption in the EU. In Poland, the installation of the 
solar collectors and photovoltaic panels to encourage various types of subsidies 
and changed law on the use of alternative energy sources. This publication shows 
how to determine the efficiency of the solar collector flat to avoid oversizing  
or undersizing of installation and thus avoid overheating and damage solar 
collectors. 

Key words: solar installation, solar energy, efficiency, solar collector 
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Instytut Inżynierii Biosystemów 
 

MOŻLIWOŚCI UPRAWY I WYKORZYSTANIA TRAW WIELOLETNICH  
DO CELÓW ENERGETYCZNYCH 

 
 
1. Wstęp 
Biomasa pochodzenia roślinnego uważana jest powszechnie za alternatywne 

źródło energii. Użytkowanie jej w celach energetycznych postrzegane jest jako 
znacznie mniejsze obciążenie dla środowiska w stosunku do paliw kopalnych. 
Jakkolwiek do jej produkcji oraz przetworzenia na biopaliwo niezbędna jest 
energia, to szacuje się, że pomimo tego negatywny wpływ jest znacznie mniejszy 
niż wydobywanie, a następnie rafinacja ropy naftowej czy eksploatacja pokładów 
węgla kamiennego. Wiąże się to przede wszystkim z pochłanianiem dwutlenku 
węgla przez rośliny podczas ich wzrostu. Niweluje to ogólny bilans wpływu jej 
późniejszego wykorzystania na ekosystem. To właśnie szybki przyrost biomasy,  
a zwłaszcza zielonej masy roślin energetycznych, powoduje, że w stosunku do 
paliw kopalnych są one uważane za surowiec odnawialny.

1
 

W przypadku traw energetycznych możliwe jest uzyskiwanie dużych ilości 
biomasy bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych.  
Z największymi kosztami trzeba się liczyć podczas zakładania plantacji  
w pierwszym roku jej prowadzania, gdyż stosunkowo drogi jest materiał 
sadzeniowy oraz środki ochrony roślin niezbędne do zabezpieczenia młodych 
upraw przed chorobami i chwastami. 

Trawy energetyczne stanowią przede wszystkim gatunki wieloletnie, dlatego  
w kolejnych latach walka z chwastami nie jest konieczna, ze względu na bujny 
rozrost roślin. Większość uprawianych w Polsce gatunków dobrze rozwija się  
w warunkach glebowo-klimatycznych panujących w naszym kraju. Niemniej istotne 
jest zapoznanie się z ich charakterystyką, albowiem wybór odpowiedniej trawy 
energetycznej ma istotny wpływ na powodzenie prowadzenia plantacji. 

 
2. Miskant olbrzymi 
Obecnie wzrasta zainteresowanie introdukowanymi gatunkami traw 

wieloletnich. Do celów energetycznych plantatorzy pokładają nadzieję przede 
wszystkim w nowych mieszańcach z rodzaju Miscanthus. Od wielu lat uprawiane 
są miskant cukrowy (Miscanthus sacchariflorus) oraz chiński (Miscanthus 
sinnensis), które są pochodzenia azjatyckiego, jednakże obecnie największe 
znaczenie gospodarcze ma miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus J. M. Greef 
& M. Deuter). Jest on efektem skrzyżowania dwóch powyższych gatunków.  
To sterylny triploid wyhodowany w Danii w latach 80. XX wieku.

2
 Należy do roślin, 

które przeprowadzają szlak fotosyntezy typu C4. Dzięki temu, efektywniej 
wykorzystuje on wodę, składniki nawozowe oraz promieniowanie słoneczne. Inną 
jego zaletą jest jego duży potencjał plonowania. W polskich warunkach 

                                                           
1
 J. Kuś, M. Matyka, Uprawa roślin na cele energetyczne. Puławy 2010 

2
 M. Stolarski, Miskant (w:) S. Szczukowski (red.), Wieloletnie rośliny energetyczne. Warszawa 2012 
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klimatycznych możliwe jest uzyskanie do 20 Mg s.m.·ha
-1

. Badania 
przeprowadzone w wielu jednostkach naukowych na terenie całej Europy 
wykazały, iż plony miskanta olbrzymiego mogą być bardzo zróżnicowane. Wyniki 
doświadczeń pokazują, że plon biomasy waha się od 4 Mg s.m.·ha

-1 
w Niemczech 

do nawet 44 Mg s.m.·ha
-1 

w Grecji. Na tej podstawie wywnioskować należy, iż 
miskant olbrzymi lepiej plonuje w krajach o cieplejszym klimacie. 

Okres użytkowania plantacji miskanta olbrzymiego wynosi około 15-20 lat. 
Uprawa roli, przed założeniem plantacji, jak w przypadku innych roślin wieloletnich, 
jest kluczowym czynnikiem decydującym o późniejszym powodzeniu 
przedsięwzięcia. Najistotniejszym zabiegiem przed założeniem plantacji jest 
zniszczenie chwastów wieloletnich. Ponadto wskazane jest wykonanie głębokiej 
orki zimowej oraz dodatkowa uprawa roli wiosną przed poczynieniem nasadzeń. 
Dodatkowo, gdy odczyn gleby ma poniżej 5,5, zaleca się jej wapnowanie.

3 

Ze względu na to, że Miscanthus x giganteus nie wytwarza nasion, możliwe 
jest jedynie jego wegetatywne rozmnażanie. Do tego celu wykorzystuje się kilka 
metod, sprawdzonych na przykładzie innych traw wieloletnich. W przypadku 
mikrorozmnażania, z niedojrzałych kwiatostanów pobierane są eksplantanty. 
Następnie umieszcza się je na pożywce płynnej. Umożliwia to większy przyrost 
kalusa. Zastosowanie metody hodowli in vitro pozwala uzyskać bardzo dużą liczbę 
sadzonek. Wada tej metody jest jednak ich niska odporność na wymarzanie,  
a także wysoki koszt produkcji. 

Ocenia się, że najbardziej uzasadnione ekonomicznie i efektywne jest 
rozmnażanie miskanta olbrzymiego poprzez podział części podziemnych rośliny.  
W tym przypadku materiał reprodukcyjny stanowić powinny kłącza o długości 
minimum 0,1 m i masie 25-35 g, z co najmniej 2-3 pączkami. Charakteryzują się 
one najlepszą dynamiką wzrostu. Powinny być pobierane ze stosunkowo młodych 
(trzy- lub czteroletnich) roślin matecznych. Bardzo istotne jest, aby w trakcie ich 
przechowywania nie doprowadzić do przesuszenia rizomów. Skutkuje to obniżoną 
zdolnością wschodów, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitym nieprzyjęciem 
się materiału sadzeniowego. Z tego powodu kłącza należy pozyskiwać tuż przed 
planowanym sadzeniem, czyli na początku kwietnia lub przechowywać je  
w wilgotnym podłożu.

4 

Charakterystyczną cechą wszystkich gatunków z rodzaju Miscanthus są duże 
potrzeby wodne. Szczególnie krytycznym momentem jest okres tuż po założeniu 
plantacji, gdy rośliny dopiero wykształcają system korzeniowy. Jeśli wiosna jest 
sucha, konieczne staje się nawadnianie plantacji. W kolejnych latach plon biomasy 
także w głównej mierzeje jest determinowany wilgotnością gleby w trakcie sezonu 
wegetacyjnego, jednak z uwagi na rozbudowaną część podziemną roślin, są one  
w stanie lepiej przetrwać okresy suszy.

5
 Niemniej jednak, do uzyskania 

zadowalających efektów uprawy niezbędna jest suma opadów wynosząca powyżej 
700 mm w okresie wegetacyjnym (kwiecień-październik). Stanowi to ponad 100% 

                                                           
3
 J. Kuś, M. Matyka, Uprawa roślin na cele energetyczne. Puławy 2010; M. Stolarski, Miskant (w:)  
S. Szczukowski (red.), Wieloletnie rośliny energetyczne. Warszawa 2012 

4
 G. Wiśniewski, S. Podlaski, Agrotechnika roślin uprawianych na cele energetyczne (w:) P. Gradziuk 
(red.), Energia odnawialna. Płońsk 2008; J. Frankowski, Projekt uprawy wybranych roślin 
energetycznych w warunkach glebowo-klimatycznych Wielkopolski, Materiał niepublikowany – praca 
inżynierska. Poznań 2015 

5
 M. Lewandowski, M. Ryms, Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa 2013 
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średniej sumy rocznych opadów dla przeważającej części Polski.
6
 Z tego względu 

należy oczekiwać niższych plonów od tych danych źródłowych, których wyniki 
opierają się na doświadczeniach prowadzonych w Europie Zachodniej. 

Miscanthus x giganteus, w stosunku do miskanta cukrowego czy chińskiego, 
cechuje się dość niską mrozoodpornością młodych roślin. Dotyczy to zwłaszcza 
roślin pozyskanych metodą in vitro. W tym przypadku zaleca się zabezpieczenie 
plantacji przed wymarzaniem, przede wszystkim w pierwszym roku uprawy.  
Do tego celu stosuje się ściółkę z liści, słomy lub ewentualnie okrywa się rośliny 
agrowłókniną. Jest to niewątpliwie bardzo kosztowny, ale konieczny do wykonania 
zabieg, ponieważ w przypadku mroźniej i dodatkowo bezśnieżnej zimy może 
dochodzić do uszkodzenia większości rizomów. Z uwagi na koszt jednej sadzonki 
wynoszący 1-1,5 PLN, przy pożądanej obsadzie roślin wynoszącej 10 000 szt·ha

-1
, 

nakłady poniesione na założenie plantacji stanowią nawet do 70% kosztów uprawy 
i zbioru miskanta olbrzymiego.

7 
Dlatego też tak istotne jest prawidłowe 

zabezpieczenie plantacji na zimę. 
Prowadzenie monokultury przez wiele lat może prowadzić do wyjałowienia 

gleby. Aby tego uniknąć, nieodzowne jest stosowanie nawożenia. Według 
Wiśniewskiego i Podlaskiego,

8
 możliwe jest zrezygnowanie ze stosowania 

nawozów mineralnych na rzecz organicznych: gnojowicy lub osadu pościekowego. 
Tego rodzaju nawozy, w przypadku miskanta, powinno stosować się w ilości 
wynoszącej około 30 m

3
·ha

-1
. Ocenia się, że jest to dobry sposób na ograniczenie 

kosztów produkcji biomasy. Istotne jest jednakże, by podczas ich rozprowadzania 
zachować szczególną ostrożność w trosce o środowisko naturalne oraz dobrą 
praktykę rolniczą. 

Pielęgnacja plantacji miskanta nie jest zbyt pracochłonna. Konieczne może 
okazać się jednak niszczenie chwastów w pierwszych latach prowadzenia uprawy. 
Gatunki segetalne zwalcza się mechanicznie, przy użyciu zestawów do upraw 
międzyrzędowych. Stosowanie herbicydów także jest możliwe, lecz zazwyczaj  
nie jest uzasadnione ekonomicznie. Jeśli chodzi o patogeny, dotychczas nie 
stwierdzono ich masowego występowania na plantacjach miskanta olbrzymiego  
w Polsce. Dzięki temu stosowanie kosztownych środków ochrony roślin przeciw 
chorobom i szkodnikom nie jest konieczne. 

Zbiór biomasy miskanta przeprowadza się po zakończeniu jego wegetacji. 
Optymalny termin ścinania pędów przypada od listopada do początku marca. 
Wczesne ścięcie miskanta zapobiega jego wyleganiu, które sporadycznie zdarza 
się po intensywnych opadach śniegu na przedzimiu, zanim rośliny zdrewnieją.

9 

Jesienny zbiór pozwala uzyskać dużą ilość biomasy, ale charakteryzuje się ona 
dużą wilgotnością. Po zbiorze wymaga ona dosuszenia w zadaszonym miejscu. 
Zwiększa to nakład pracy i wymaga stworzenia odpowiedniego magazynu,  
co generuje dodatkowe koszty. Wczesny zbiór stwarza również konieczność 

                                                           
6
 G. Wiśniewski, S. Podlaski, Agrotechnika roślin uprawianych na cele energetyczne (w:) P. Gradziuk 
(red.), Energia odnawialna. Płońsk 2008; J. Chmiel, M. Kasprowicz, Flora i roślinność środkowej 
Wielkopolski. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Poznań 2004 

7
 J. Kuś, M. Matyka, Uprawa roślin na cele energetyczne. Puławy 2010; M. Stolarski, Miskant (w:)  
S. Szczukowski (red.), Wieloletnie rośliny energetyczne. Warszawa 2012 

8
 G. Wiśniewski, S. Podlaski, Agrotechnika…, op. cit. 

9
 J. Kuś, M. Matyka, Uprawa…, op. cit. 
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okrycia młodych karp na okres zimy.
10

 Zbiór na przedwiośniu pozwala uzyskać 
biomasę  
o najniższej wilgotności, a więc niewymagającą dosuszania. Istotne jest, aby 
czynności dokonywać w mroźny i słoneczny dzień. W czasie roztopów wjazd 
sprzętem na pole może być bowiem bardzo utrudniony. Należy jednak mieć na 
uwadze, iż po zimie plon biomasy miskanta jest o około 25% mniejszy w stosunku 
do jesieni.

11
 Wiąże się to z opadaniem liści podczas silnych wiatrów oraz dużych 

dobowych wahań temperatury.
12

  
Miskanta olbrzymiego zbiera się jedno- bądź dwuetapowo. Zbiór 

jednoetapowy możliwy jest na przedwiośniu, gdy wilgotność biomasy spada 
i wynosi około 20%. Do tego celu stosuje się specjalnie przystosowane kombajny, 
które podczas jednego przejazdu koszą i prasują słomę. Innym polecanym 
rozwiązaniem jest zastosowanie silosokombajnów współpracujących  
z ciągnikami lub sieczkarni samojezdnych. Podczas zbioru dwuetapowego rośliny 
najpierw ścina się kosiarką rotacyjną z kondycjonerem. Ułożona w równe pokosy 
słoma ulega następnie naturalnemu dosuszeniu na polu. Po osiągnięciu 
wilgotności na poziomie kilkunastu procent, następuje jej prasowanie za pomocą 
pras wysokiego stopnia zgniotu. W ten sposób uzyskiwane są formowane 
biopaliwa stałe o zagęszczeniu na poziomie 120-180 kg·m

-3
.
 
Tak przygotowana 

biomasa może stanowić źródło opału dla elektrociepłowni, jednakże wysuszony 
miskant często charakteryzuje się dużą ilość chloru. Zawartość tego pierwiastka 
niekiedy może być ponad 10-krotnie wyższa niż w pędach wierzby wiciowej. Z tego 
powodu miskant nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem jak drzewa krótkiej 
rotacji, ponieważ jego spalanie może powodować korozję kotłów.

13 

Najwięcej biomasy z plantacji miskanta olbrzymiego można uzyskać od 
trzeciego do ósmego, dziewiątego roku uprawy. W kolejnych latach produktywność 
roślin systematycznie spada. Ponieważ ilość uzyskiwanej biomasy jest silnie 
skorelowana z przebiegiem pogody w danym sezonie, trudno oszacować 
spodziewany plon. Niemniej jednak, rokroczne niskie opady atmosferyczne  
w centralnej Polsce (wynoszące poniżej 400 mm w okresie wegetacyjnym)

14
 

powodują, iż plantacje zlokalizowane w tej części kraju mogą cechować się 
mniejszą produkcyjnością w porównaniu z doświadczeniami opisanymi  
w literaturze, a które prowadzone były w krajach Europy Zachodniej. 

Ocenia się, iż uprawa gatunku Miscanthus x giganteus może być  
w Wielkopolsce, na Kujawach oraz w centralnej części Mazowsza nieopłacalna. 
Gatunek ten można za to z powodzeniem uprawiać na Pomorzu czy Żuławach. Na 
tych terenach występują korzystne dla miskanta stosunki wodne, spowodowane 
między innymi większą ilością opadów atmosferycznych.

15
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(red.), Energia odnawialna. Płońsk 2008 

11
 J. Kuś, M. Matyka, Uprawa…, op. cit. 
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 M. Stolarski, Miskant (w:) S. Szczukowski (red.), Wieloletnie rośliny energetyczne. Warszawa 2012 
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 J. Kuś, M. Matyka, Uprawa…, op. cit.; M. Stolarski, Miskant (w:) S. Szczukowski (red.), Wieloletnie…, 
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3. Spartina preriowa 
Spartina preriowa, podobnie jak miskant olbrzymi, jest gatunkiem trawy 

wieloletniej o typie fotosyntezy C4. Pochodzi z Ameryki Północnej.  
W środowisku naturalnym porasta głównie źle odwodnione rowy i mokradła. 
Osiąga tam od 1 do 2,5 m wysokości. Oprócz tego, występuje na podmokłych 
łąkach, ale również na zarastających wydmach. Wykorzystywana jest także do 
umacniania piaszczystych wałów, jako roślina przeciwerozyjna. Ma duże zdolności 
adaptacyjne i dobrze znosi zasolenie gleby.

16
 

W celach energetycznych spartinę uprawia się by pozyskać substrat do 
produkcji biogazu. Można ją zbierać nawet kilkakrotnie w trakcie sezonu 
wegetacyjnego. Niemniej jednak, częste zbiory powodują wzrost kosztów 
prowadzenia plantacji, co może skutkować jej nieopłacalnością. Spartina pectinata 
polecana jest na gleby słabe i ubogie w składniki pokarmowe.

17
 Szczegółowe 

informacje na temat uprawy tego gatunku na cele energetyczne zostały już 
opisane i można je znaleźć w literaturze.

18
 

 
4. Mozga trzcinowata 
Phalaris arundinacea jest to wieloletnia trawa, bardzo odporna na niskie 

temperatury. Z tego powodu jest popularna w Skandynawii i stanowi jeden  
z głównych gatunków uprawianych na cele energetyczne. Fińskie Ministerstwo 
Rolnictwa i Lasów, jako priorytet do 2016 roku, ustanowiło osiągnięcie 100 000 ha 
powierzchni upraw mozgi.

19
 Zaletą mozgi trzcinowatej jest mały koszt założenia 

plantacji. Polega ona na bezpośrednim wysiewie nasion do gruntu w ilości  
15-18 kg·ha

-1
. Ponadto istnieje możliwość pełnej mechanizacji produkcji biomasy 

maszynami rolniczymi do uprawy zbóż. Najlepiej plonuje ona na terenach 
wilgotnych, ale zarazem piaszczystych, dając 4-7 Mg suchej masy z hektara. 
Plantację mozgi można użytkować do 15 lat.

20
  

W celu pozyskania słomy, źdźbła należy ścinać wczesną wiosną, tuż po 
roztopieniu się śniegu, gdyż mozga bardzo wcześnie rozpoczyna wegetację. Jej 
biomasa charakteryzuje się na przedwiośniu bardzo niską wilgotnością wynoszącą 
tylko około 10-15%, przez co ze słomy łatwo można formować bele. W tym czasie 
ma ona także mniejszą zawartością popiołu, choć w marcu, w porównaniu z innymi 
gatunkami, jest i tak stosunkowo wysoka. W zależności od stanowiska, na którym 
rosła mozga, wynosi od 2 do 10%. Prócz tego, biomasa mozgi trzcinowatej 
zawiera dużo azotu i chloru, co przy dość niskim plonie nie stanowi w Polsce 
alternatywnego źródła biomasy stałej w porównaniu z miskantem olbrzymim, sorgo 
czy kukurydzą.

21
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5. Palczatka Gerarda 
Palczatka Gerarda jest gatunkiem trawy preriowej. W naturalnym środowisku 

rośnie w gęstych kępach i osiąga od 1 do 2,5 m wysokości, w zależności  
od żyzności gleby. Jest rośliną ciepłolubną, dlatego wegetację rozpoczyna dopiero 
na początku maja. Nasiona także zawiązuje stosunkowo późno, bo w październiku. 
Andropogon gerardii dobrze znosi suszę oraz zasolenie gleby, jednak w bardzo 
mroźne, a zwłaszcza bezśnieżne zimy, może wymarzać. Z uwagi na niecałkowitą 
odporność na warunki klimatyczne panujące w Polsce, roślina ta nie jest obecnie 
uprawiana na większą skalę na cele energetyczne.

22
 

 
6. Proso rózgowate 
Środowiskiem naturalnym także tego gatunku jest Ameryka Północna. Już od 

lat 90. XX wieku prowadzone są tam badania nad wykorzystaniem prosa 
rózgowatego do celów energetycznych. Tworzy ono kępy do 3 m wysokości. 
Wytwarza mocne, ale krótkie rozłogi. Dzięki temu nadaje się do zadarniania gleb 
zdegradowanych oraz zagrożonych erozją. Może posłużyć również do obsadzania 
terenów powstałych po wyrobiskach górniczych jako roślina pionierska. Proso 
rózgowate, w stosunku do palczatki Gerarda, daje większy plon biomasy. Jest on 
jednak mniejszy w porównaniu z plonem miskanta olbrzymiego.

23 

 
7. Perz wydłużony 
Perz wydłużony (Agropyron elongatum Beauvois syn. Elytrigia elongata L.), 

nazywany także kępowym, bądź energetycznym, jest trawą wieloletnią  
o fotosyntezie typu C3. Występuje na suchych, a także zasolonych stanowiskach  
w Europie oraz Azji. Tworzy zbite kępy, które osiągają do 3 m wysokości. Gatunek 
ten nie wytwarza rozłogów.

24
 W Polsce w uprawie stosuje się krajową odmianę 

‘Bamar’, która została wyhodowana w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji  
Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie.

25
 Jej źdźbło jest 

bardzo sztywne, z uwagi na dużą zawartość celulozy. Zapobiega to wyleganiu 
roślin. Odmiana ta tworzy silny, wiązkowy system korzeniowy, który sięga do  
2-3 m głębokości. Bamar znosi okresowe susze, a także mrozy do -20°C.

26
  

Obecnie prowadzone są doświadczenia związane z wykorzystaniem perzu 
wydłużonego do rekultywacji gleb zdegradowanych funkcjonowaniem kopalni 
węgla brunatnego. Ze względu na niskie wymagania glebowe, istnieje możliwość 
prowadzenia plantacji tej rośliny na polach o niskiej klasie bonitacyjnej. W celu 
pozyskania biomasy na cele energetyczne plantację zakłada się wiosną, najlepiej 
w kwietniu, poprzez wysiew licencjonowanych nasion. Ich zalecana ilość to 10-15 
kg∙ha

-1
. Bardzo istotne jest, aby materiał siewny przeszedł okres spoczynku  

w niskiej temperaturze, co znacząco poprawia energię kiełkowania.
27
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założenia plantacji perzu wydłużonego, obliczone przez D. Martyniak  
i J. Martyniaka, są nawet 10-krotnie niższe niż w przypadku miskanta olbrzymiego 
pozyskanego z kultur in vitro.

28
 

Według praktyków szczególne znaczenie ma nawożenie przedsiewne jesienią 
oraz pogłówne potasem i fosforem. Wprawdzie zwiększa to koszty pozyskania 
biomasy, lecz w tym celu można ograniczyć wydatki, stosując komunalne osady 
ściekowe. Badania wykazują, iż ich zastosowanie może w pełni zastąpić 
nawożenie mineralne. W roku zasiewu należy jedynie szczególnie zadbać  
o odchwaszczanie plantacji, gdyż dotychczas nie stwierdzono występowania 
patogenów obniżających plon perzu wydłużonego.

29 

Zbioru biomasy można dokonywać dwojako, w zależności od jej późniejszego 
przeznaczenia. Do produkcji biopaliwa stałego (brykiet, pelet, bele) perz pozyskuje 
się jesienią, czyli na początku procesu żółknięcia źdźbeł. Rośliny są wtedy w fazie 
dojrzewania nasion. Słomę zbiera się za pomocą kosiarki pokosowej lub kombajnu 
zbożowego. Jeśli ma ona posłużyć do produkcji brykietów czy peletów,  
musi najpierw być dosuszona do wilgotności 12-18%. W praktyce oznacza  
to pozostawienie ściętych pędów na pokosie przez kilka dni. Źdźbła perzu 
stanowią dobre źródło opału, gdyż zawierają tylko około 3-4% popiołu. Dodatkowo 
cechuje się on niską zawartością chloru i siarki. 

W przypadku uprawy perzu jako substratu do produkcji biogazu, ścina się go 
nawet czterokrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego. Przy czym ostatniego zbioru 
dokonuje się do końca września, aby przed zimą rośliny jeszcze trochę odrosły  
i lepiej ją przetrwały. W celu pozyskania biomasy wykorzystuje się kosiarkę 
pokosową. Rośliny ścina się na wysokości 8-10 cm. W ten sposób z hektara 
uprawy można uzyskać około 15 Mg suchej masy. Produkcja metanu  
w przeliczeniu na suchą masę wynosi około 600 m

3
·Mg s.m.o.

-1
.
30

 
Plantację perzu można prowadzić przez 8-12 lat, czyli krócej niż w przypadku 

innych wieloletnich traw uprawianych w celach energetycznych. Ocenia się,  
iż stanowi on przydatny gatunek w rekultywacji terenów postindustrialnych, 
powstałych w skutek odkrywkowego wydobywania węgla brunatnego. Należy mieć 
na uwadze, że na stanowiskach tego typu plony będą niższe od tych 
prezentowanych w literaturze przedmiotu. Perz wydłużony może również być 
użytkowany do oczyszczania gleb z metali ciężkich.

31
 Choć może się on wkrótce 

stać alternatywnym źródłem biomasy, zwłaszcza jako kosubstrat do biogazowni dla 
odpadów odzwierzęcych bogatych w azot, niezbędne są dalsze badania 
potwierdzające opłacalność jego uprawy w zróżnicowanych warunkach glebowo-
klimatycznych Polski. 
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Podsumowanie 
W Polsce istnieje duży potencjał wykorzystania traw wieloletnich do produkcji 

energii. Wzrost znaczenia takich gatunków jak miskant olbrzymi, perz wydłużony  
i spartina preriowa umożliwi zwiększenie podaży substratów do produkcji ciepła 
czy energii elektrycznej. 

Planując rozpoczęcie uprawy tej grupy roślin na cele energetyczne, należy 
jednak zasięgnąć porady specjalistów i zapoznać się z charakterystyką wybranych 
roślin. Ponadto warto przeanalizować różne warianty, uwzględniając panujące na 
danym terenie warunki klimatyczne i glebowe. Konieczne jest także rozpatrzenie 
wielu aspektów przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim ekonomicznego. 
Plantacja traw wieloletnich wiąże się z co najmniej kilkunastoletnim okresem 
prowadzenia monokultury oraz generowaniem zysków dopiero po pewnym  
czasie. Istotne zatem jest, aby znaleźć stałych odbiorców na produkowaną 
biomasę. Jednakże rosnący popyt na biopaliwa powoduje, iż warto rozważyć 
uprawę, przetwórstwo i wykorzystanie opisanych w artykule gatunków roślin 
energetycznych. 

 
Streszczenie 
Biomasa traw jest jednym z kluczowych surowców do produkcji biopaliw.  

W artykule opisano możliwości uprawy i wykorzystania traw do celów 
energetycznych. Przedstawiono charakterystyczne cechy poszczególnych 
gatunków wieloletnich. Analizą objęto miskant olbrzymi, spartinę preriową, mozgę 
trzcinowatą, palczatkę Gerarda, proso rózgowate oraz perz wydłużony. Wskazano 
perspektywy wykorzystania ich biomasy, biorąc pod uwagę efektywne procesy 
konwersji zawartej w nich energii. Uwzględniono przy tym wpływ warunków 
glebowo-klimatycznych Polski na jakość uzyskiwanego surowca. Wzrost 
zastosowania biomasy traw do produkcji energii jest alternatywą dla 
wykorzystywania do tego celu paliw kopalnych w Polsce. 

Słowa klucze: trawy, biomasa, rośliny energetyczne, bioenergia, odnawialne 
źródła energii 

 
Summary 
Grassy biomass is a pivotal raw material to produce biofuels. Cultivation 

possibilities and perennial grasses usage for energy purposes were described in 
the article. Also the characteristics of each species were presented. The analysis 
included Miscanthus × giganteus, Spartina pectinata L., Phalaris arundinacea  
L., Andropogon gerardii Vitman, Panicum virgatum L. and Elytrigia elongata L. The 
prospects of using grass biomass and especially efficient energy conversion were 
indicated. The influence of Polish soil and climate conditions on the quality of the 
obtained material was also taken into account. The increase of usage grassy 
biomass to produce energy is an alternative to use fossil fuels for the same 
purpose. 

Key words: grasses, biomass, energy crops, bioenergy, renewable energy 
sources 
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OCENA PRZYDATNOŚCI ENERGETYCZNEJ WYBRANYCH  

GATUNKÓW ZBÓŻ 
 

 
1. Wstęp 
Zboża to grupa roślin, które zajmują największy areał ziem uprawnych  

na świecie. Stanowią podstawowe źródło pożywienia dla większości ludzi. 
Terminem „zboże” określa się gatunki zaliczane do rodziny wiechlinowatych  
(łac. Poaceae). Ich nasiona charakteryzuje wysoka zawartość skrobi. 
Najpopularniejszymi produktami przerobu ziaren zbóż są: mąki, kasze, oleje  
i syropy. Są ponadto wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak: 
piwowarstwo, gorzelnictwo, farmaceutyka oraz produkcja pasz. W niniejszym 
artykule przedstawiono możliwości energetycznego wykorzystania niepełnowarto-
ściowych nasion zbóż (np. porażonych przez grzyby) czy też słomy, stanowiącej 
odpad w produkcji na ziarno. 

 
2. Kukurydza zwyczajna (Zea mays L.) 
Kukurydza zwyczajna to roślina wywodząca się z Ameryki Środkowej. Nie są 

znane jej formy dzikie. Odmiany, które zostały przez wieki wyhodowane, klasyfikuje 
się najczęściej na podstawie kształtu ziarna. Z uwagi na dominację w uprawie form 
mieszańcowych, często nie reprezentują one czystej formy wyjściowej, lecz 
stanowią typy pośrednie. Na cele energetyczne uprawia się przede wszystkim 
mieszańce kukurydzy szklistej (inaczej flint) oraz koński ząb (też: dent).

1
 

Wszystkie odmiany tego gatunku są rozdzielnopłciowe i jednopienne. 
Wykształcają silne, grube źdźbła, o wysokości wynoszącej do 3 m. Są one 
zakończone wiechą, który jest męskim kwiatostanem. Kwiatostan żeński stanowi 
kolba. Wykształca się mniej więcej w połowie wysokości źdźbła, na końcu 
skróconego rozgałęzienia bocznego, zwanego dokolbiem. Kukurydza zazwyczaj 
nie krzewi się, gdyż w uprawie to cecha niepożądana, która utrudnia 
przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych.

2
 Jako roślina o fotosyntezie typu 

C4, dość oszczędnie gospodaruje wodą. Jednakże, z uwagi na dużą produkcję 
biomasy, ma ona duże potrzeby wodne. Szczególnie krytycznym momentem jest 
pod tym względem okres kwitnienia roślin.

3
 

W Polsce głównym czynnikiem wpływającym na wydajność uprawy kukurydzy 
są warunki wilgotnościowe. Kształtowane są tylko poprzez ilość opadów oraz ich 
rozkład w trakcie sezonu wegetacyjnego, ponieważ nie prowadzi się nawadniania 
plantacji. O ile jest to zmienna, na którą rolnik nie ma wpływu, to duże wymagania 
termiczne kukurydzy można łatwo zminimalizować poprzez wybór odpowiednich 

                                                           
1
 B. Kołodziej, M. Matyka, Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Poznań 2012; 
W. Podkówka, Biopaliwa dziś i jutro „Kukurydza”, 2007, nr 2 (31), s. 4-35 

2
 J. Frankowski, Projekt uprawy wybranych roślin energetycznych w warunkach glebowo-klimatycznych 
Wielkopolski, Materiał niepublikowany - praca inżynierska. Poznań 2015 

3
 H. Burczyk, Przydatność jednorocznych roślin, uprawianych do produkcji biomasy na potrzeby 
energetyki zawodowej, „Problemy Inżynierii Rolniczej”. 2012, nr 1 (75), s. 59-68 
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odmian. Na uwagę zasługują te o większej tolerancji na chłody oraz o krótkim 
okresie wegetacji.

4
 

Ze względu na różnorodne warunki środowiskowe panujące na obszarze 
Polski występuje rejonizacja uprawy kukurydzy. Bardzo duża ilość dostępnych 
odmian sprawia, że aby uzyskać optymalne plony dla danego miejsca i celu 
uprawy, dopasowuje się odmianę na podstawie liczby FAO, czyli jej klasy 
wczesności.

5
 

Liczba FAO zawiera się w przedziale od 100 do 1000. Im ta liczba jest niższa, 
tym dana odmiana jest wcześniejsza, czyli jej okres wegetacyjny (od siewu do 
zbioru na ziarno) jest krótszy.

6
 Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu 

oraz na Lubelszczyźnie odmiany wczesne, średniowczesne i średniopóźne  
(FAO 250-290) osiągają pełną dojrzałość ziarna. W południowej części kraju  
na potrzeby biogazowni można uprawiać także odmiany późne (FAO 300-350).

7
 

Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w okolicach Rawicza w Zakładzie 
Doświadczalnym Stary Sielec Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
stwierdzono, że również kukurydza średniowczesnej odmiany ‘Opoka’, uprawiana 
w plonie wtórym po życie zwyczajnym, jest wydajna i opłacalna. Kilkuletnie 
badania polowe wykazały, iż w ten sposób można uzyskać 26 Mg·ha

-1
 suchej 

masy kukurydzy o wydajności biogazu wynoszącej około 11 000 m
3
·ha

-1
.
8
 

Na cele energetyczne stosuje się dwie technologie uprawy kukurydzy: na 
kiszonkę lub na ziarno. W technologii kiszonkowej pozyskiwana jest kiszonka  
z całych roślin. Dlatego też kukurydzę zbiera się najczęściej jednoetapowo i siecze 
biomasę na drobne kawałki. Po zakiszeniu stanowi ona substrat do produkcji 
biogazu. Natomiast w technologii ziarnowej można pozyskać kilka produktów. Są 
to: ziarno suche lub kiszone, kiszonka z ziarna z dodatkiem rdzeni kolbowych – 
CCM (z ang. corn-cob-mix), kiszonka z ześrutowanych kolb właściwych bądź 
kiszonka z kolb zebranych z liśćmi okrywowymi – LKS (z niem. Lieschkolben 
Schrott).

9
 Możliwości wykorzystania kukurydzy jako surowca energetycznego 

zestawiono w tabeli nr 1. 
  

                                                           
4
 W. Podkówka, Z. Podkówka, Substraty dla biogazowni rolniczych. Warszawa 2010; B. Kołodziej,  
M. Matyka, Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Poznań 2012; W. Podkówka, 
Biopaliwa dziś i jutro „Kukurydza”, 2007, nr 2 (31), s. 4-35 

5
 J. Frankowski, Projekt uprawy wybranych roślin energetycznych w warunkach glebowo-klimatycznych 
Wielkopolski, Materiał niepublikowany - praca inżynierska. Poznań 2015 

6
 S. Lipski, Siew. Wybór odmiany do uprawy, http://www.kukurydza.org.pl/siew.php (pobrano 7.12. 
2016 r.) 

7
 T. Michalski (red.), Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo. Poznań 2008 

8
 H. Burczyk, Przydatność jednorocznych roślin, uprawianych do produkcji biomasy na potrzeby 
energetyki zawodowej, „Problemy Inżynierii Rolniczej”. 2012, nr 1 (75), s. 59-68 

9
 T. Michalski, Kukurydza doskonały surowiec do produkcji bioetanolu i biogazu. Materiały targowe  
z Forum Producentów Surowców Rolniczych POLAGRA Agropremiery, 2007, s. 5-8; T. Michalski, 
Kukurydza źródłem surowca dla różnych gałęzi przemysłu, „Wieś Jutra”, 2002, nr 6 (47), s. 53-55 
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Tabela nr 1: Możliwości wykorzystania kukurydzy jako surowca energetycznego 
 

Ziarno 
5-10 Mg·ha-1 

Biomasa 
8-20 Mg s.m.·ha-1 

Słoma 
3-6 Mg s.m.·ha-1 

Rdzenie 
1-2 Mg s.m.·ha-1 

Przemysł 
fermentacyjny 

Spalanie: 
energetyka 
i instalacje 
domowe 

Całe rośliny lub 
kiszone 

Produkt uboczny po zbiorze 
ziarna lub CCM 

Produkt uboczny po 
zbiorze całych kolb 

Biogazownie Biogazownie 
Spalanie – 
energetyka 

Spalanie – 
energetyka 

Wielkość produkcji z 1 Mg surowca 

370-410 l 
etanolu 

400 l wywaru 
ok. 19 GJ 

600-700 m3 biogazu 
(350-450 m3 metanu) 

250-300 m3 
biogazu 

(ok. 150 m3 
metanu) 

ok. 15 GJ ok. 15 GJ 

Źródło B. Kołodziej, M. Matyka, Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce 

energetyczne. Poznań 2012, s. 334 
 

Jak wynika z tabeli nr 1, kukurydza ma różnorodne zastosowanie. Z jednej 
tony ziarna kukurydzy można uzyskać średnio około 400 l etanolu. Ponadto taka 
sama ilość słomy stanowi substrat do wyprodukowania do 700 m

3
 biogazu, w tym 

do 450 m
3
 metanu. Rdzenie również mogą być wykorzystywane w celach 

energetycznych, gdyż ich wartość opałowa jest zbliżona do parametrów słomy. 
Z tego powodu kukurydza jest dobrym surowcem do konwersji zawartej w niej 
energii.

10
 

 
3. Sorgo (Sorghum L.) 
Do rodzaju sorgo (Sorghum L.) zalicza się jednoroczne rośliny jare dnia 

krótkiego o typie fotosyntezy C4. Na świecie na większą skalę uprawia się sorgo 
dwukolorowe (Sorghum bicolor L.) i trawę sudańską (Sorghum bicolor (L.) Moench 
nothosubsp. drummondii), a także ich mieszańce. W Europie są one 
wykorzystywane jako pasza bądź na cele energetyczne.

11
 

W Polsce zastosowanie znajdują głównie podgatunki oraz różne formy sorgo 
dwukolorowego. Tworzą one źdźbła o wysokości od 0,5 do nawet 4 m. Liście mają 
natomiast długość od 0,5 do 0,8 m i są pokryte warstwą wosku. Chroni je to przed 
nadmierną transpiracją. Ponadto sorgo posiada silnie rozwinięty wiązkowy system 
korzeniowy. Sięga on na prawie dwa metry w głąb ziemi.

12
 Dzięki niemu sorgo ma 

mniejsze wymagania glebowe niż kukurydza i może być uprawiane na bardzo 
lekkich, piaszczystych glebach. Co więcej, lepiej wytrzymuje okresowe susze. 
Sorgo, a zwłaszcza jego cukrowa odmiana ‘Sucrosorgo 506’, bardzo oszczędnie 
gospodaruje wodą.

13
 Jest to istotna cecha, szczególnie przy niedoborze opadów 

atmosferycznych występujących często na obszarze środkowej Polski. Badania 
 
 

                                                           
10

 J. Frankowski, H. Burczyk, Biomasa jednorocznych roślin energetycznych jako element dywersyfikacji 
źródeł energii w Polsce, (w:) Monografie „Inżynieria Środowiska – Młodym okiem” tom: 
Ekoenergetyka, I. Skoczko, J. Piekutin, M. Drobiszewskiej i R. Mokryckiego (red.). Białystok 2016,  
s. 83-109 

11
 T. Michalski (red.), Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo. Poznań 2008 

12
 B. Kołodziej, M. Matyka, Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Poznań 2012; 
W. Podkówka, Biopaliwa dziś i jutro „Kukurydza”, 2007, nr 2 (31), s. 4-35 

13
 M. Lewandowski, M. Ryms, Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa 2013 
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polowe przeprowadzone w Zakładach Doświadczalnych Stary Sielec oraz Pętkowo 
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich dowiodły, iż sorgo cukrowe tej 
odmiany dobrze znosi niewielką ilością opadów i umożliwia uzyskanie większego 
plonu biomasy (wynoszącego średnio 23,4 Mg s.m.·ha

-1
) w stosunku do innych 

porównywanych roślin uprawianych w celach energetycznych.
14

 
Koszty uprawy sorgo na biomasę są o około 30% niższe w porównaniu  

z kukurydzą, jako że nie wymaga ono tak intensywnej pielęgnacji. Spowodowane 
jest to oszczędnością w zakresie ochrony chemicznej plantacji. Wynika to z faktu, 
iż sorgo nie ma jeszcze naturalnych szkodników na terenie naszego kraju.

15 

Sorgo charakteryzuje się bardzo wysokimi wymaganiami termicznymi. Z tego 
względu jego plon zależy w głównej mierze od rozkładu temperatur w trakcie 
sezonu wegetacyjnego. Istotne szkody mogą także poczynić bardzo późne lub 
wczesnojesienne przymrozki, na które roślina ta nie jest odporna. 

Z uwagi na późny siew (zalecany po 15 maja) sorgo cukrowe może być 
uprawiane w plonie wtórym, po międzyplonach ozimych, a nawet po wczesnych 
ziemniakach.

16
 Zbioru biomasy dokonuje się najczęściej od końca września do 

połowy października, przed wystąpieniem pierwszych przymrozków. Powodują one 
bowiem zahamowanie wegetacji, a także zmniejszenie zawartości cukrów  
w zielonej masie, co znacznie obniża jej jakość.

17
 

Według Lewandowskiego i Rymsa, w klimacie Polski sorgo cukrowe nie 
owocuje.

18
 Jednak, według Michalskiego i Burczyka, niektóre odmiany, przy 

sprzyjającej pogodzie (gorące i długie lato), osiągają dojrzałość omłotową. 
Natomiast typowe tropikalne odmiany sorgo w klimacie umiarkowanym przedłużają 
okres wegetatywny do przymrozków i nie wytwarzają kwiatostanów.

19 

Z uwagi na ciągły, dynamiczny rozwój prac hodowlanych na rynku licznie 
pojawiają się kolejne odmiany przedstawicieli rodzaju Sorghum. Ich potencjał 
gospodarczy ocenia się na bardzo duży. Wstępne doświadczenia dowodzą, że 
nowe mieszańce z powodzeniem można uprawiać na ziarno w warunkach 
klimatycznych Polski. Stąd też przyjęto w kraju potoczne określenie dla tej grupy 
odmian – sorgo ziarnowe. W tabeli nr 2 przedstawiono wspólne cechy tych odmian 
uprawianych na cele energetyczne. 

 

Tabela nr 2: Zalety i wady sorgo ziarnowego jako rośliny energetycznej 
 

ZALETY WADY 

Mniejsze wymagania glebowe niż kukurydza Bardzo wysokie wymagania termiczne 

Może być uprawiane na glebach bardzo 
lekkich, piaszczystych 

Tylko niektóre odmiany sorgo są zdolne  
do wydania nasion w warunkach  

klimatycznych Polski 

Bardzo oszczędnie gospodaruje wodą Wrażliwość na intensywne opady  
i podtopienia po siewie 
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 H. Burczyk, Przydatność jednorocznych roślin, uprawianych do produkcji biomasy na potrzeby 
energetyki zawodowej, „Problemy Inżynierii Rolniczej”. 2012, nr 1 (75), s. 59-68 

15
 B. Kołodziej, M. Matyka, Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Poznań 2012 

16
 W. Majtkowski, Sorgo i szczaw, „Agroenergetyka”, 2007, nr 2, s. 9-10; T. Michalski (red.), Problemy 
agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo. Poznań 2008 

17
 B. Kołodziej, M. Matyka, Odnawialne…, op. cit. 

18
 M. Lewandowski, M. Ryms, Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa 2013 

19
 T. Michalski (red.), Problemy…, op. cit.; H. Burczyk, Przydatność…, op. cit. 
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ZALETY WADY 

Może być wykorzystywana do produkcji 
biogazu, bioetanolu i biopaliw stałych 

Stosunkowo wysoki koszt nasion (mała 
popularność, materiał siewny z zagranicy) 

Odporne na patogeny występujące  
w Polsce (nie wymaga oprysków) 

Wymaga odchwaszczania  
w początkowej fazie wzrostu 

Źródło: J. Frankowski, Sorgo ziarnowe – jednoroczna roślina do produkcji bioetanolu, 
biogazu, biopaliw stałych, „Magazyn Biomasa”, 2016, nr 8 (26) 

 

Rozbudowany, wiązkowy system korzeniowy oraz oszczędna gospodarka 
wodą sprawiają, że sorgo ziarnowe nadaje się do uprawy na glebach lekkich  
i suchych, podobnie jak odmiany sorgo zielonkowego. Ponadto nie jest ono 
wrażliwe na odczyn gleby; z powodzeniem może być bowiem uprawiane na 
glebach o szerokim zakresie pH, wynoszącym od 5 do 8,5. Stosunkowo dobrze 
znosi także zasolenie gleby oraz okresowe podtopienia latem, występujące po 
intensywnych opadach. Groźne zaś są wiosenne zalania, zwłaszcza jeśli mają 
miejsce w początkowej fazie rozwoju roślin. W połączeniu z niską temperaturą 
obniżają one zdolność kiełkowania nasion, co implikuje mniejszy plon. 

Sorgo ziarnowe charakteryzuje duży przyrost biomasy, dlatego też wymaga 
ono intensywnego nawożenia, jednakże dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe 
zawarte w nawozach, także tych organicznych. Dokarmianie roślin jest podobne 
jak w przypadku kukurydzy i powinno wynosić około: 80-150 kg N, 30-60 kg P2O5  
i 60-120 K20 oraz 30 MgO na hektar upraw. Pomimo, iż sorgo ziarnowe wymaga 
odchwaszczania w początkowej fazie wzrostu, to, podobnie jak sorgo zielonkowe, 
nie wymaga oprysków przeciwko patogenom, co obniża koszty uprawy.

20
 

W tabeli nr 3 wyszczególniono zabiegi agrotechniczne oraz termin ich 
wykonania w zależności od celu uprawy. Uwzględniono produkcję dla pozyskania 
nasion, np. do produkcji bioetanolu oraz uprawę na sieczkę z biomasy do 
zakiszenia, która następnie stanowi substrat do produkcji biogazu. W uprawie na 
ziarno, słomę odpadową można wykorzystać do produkcji biopaliw stałych bądź 
jako kosubstrat dla gnojowicy, by uzyskać biometan. Przedstawione terminy 
wykonania zabiegów agrotechnicznych zostały określone na podstawie warunków 
klimatycznych panujących w Wielkopolsce. Aby uzyskać zadowalający pod 
względem ilościowym i jakościowym plon, zaleca się dostosowanie uprawy do 
mikroklimatu występującego w danym rejonie.

21 

 

Tabela nr 3: Uprawa sorgo ziarnowego do produkcji bioetanolu oraz na kiszonkę  
 

UPRAWA SORGO ZIARNOWEGO 

ZABIEG AGROTECHNICZNY TERMIN 

Głęboka orka przedzimowa III dekada października 

Bronowanie kwiecień 

Kultywatorowanie kwiecień 

Talerzowanie kwiecień 

Chemiczne zwalczanie chwastów I-II dekada maja 

Nawożenie  I-II dekada maja 

  

                                                           
20

 J. Frankowski, Sorgo ziarnowe – jednoroczna roślina do produkcji bioetanolu, biogazu, biopaliw 
stałych, „Magazyn Biomasa”, 2016, nr 8 (26), s. 24-27 

21
 J. Frankowski, H. Burczyk, Biomasa…, op. cit., s. 83-109 
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UPRAWA SORGO ZIARNOWEGO 

ZABIEG AGROTECHNICZNY TERMIN 

Uprawa gleby i siew po 15 maja do I dekady czerwca 

Zwalczanie chwastów czerwiec 

Nawożenie  czerwiec 

Zbiór na nasiona przełom września i października 

Zbiór na kiszonkę lub do produkcji biopaliw stałych październik 

Rozdrabnianie biomasy październik 

Transport biomasy październik 

Formowanie biopaliw stałych październik 

Źródło: J. Frankowski, Sorgo ziarnowe – jednoroczna roślina do produkcji bioetanolu, 
biogazu, biopaliw stałych, „Magazyn Biomasa”, 2016, nr 8 (26) 

 

Głównym czynnikiem determinującym rodzaj i termin wykonania niezbędnych 
zabiegów agrotechnicznych poprzedzających siew sorgo ziarnowego jest 
występujący przed nim przedplon. Najczęściej rolę przygotowuje się pod plantację 
od głębokiej orki jesiennej, choć na glebach lekkich nie jest ona zalecana.  
W kwietniu wykonuje się bronowanie, kultywatorowanie i talerzowanie pola. Siewu 
sorgo ziarnowego dokonuje się późno, bo dopiero na przełomie maja i czerwca. 
Nie należy umieszczać nasion w glebie zbyt wcześnie, gdyż, tak jak w przypadku 
sorgo cukrowego, wskazane jest by w czasie wschodów jej temperatura wynosiła 
ponad 15˚C. Sorgo ziarnowe wysiewa się punktowo, w rzędzie co około 20-25 cm. 
Optymalna rozstawa rzędów wynosi natomiast 75-100 cm. Gęstszy siew umożliwia 
zwiększenie plonu zielonej masy. Odbija się jednak negatywnie na plonie nasion. 
Zbyt rzadki siew może z kolei prowadzić do niepożądanego krzewienia się roślin.

22
 

Zbioru ziarna sorgo dokonuje się przed wystąpieniem pierwszych 
przymrozków, czyli na przełomie września i października. Ze względu na 
morfologię bardzo zbliżoną do kukurydzy, biomasę sorgo z powodzeniem zbiera 
się kombajnami dedykowanymi dla tego gatunku. Do produkcji energii z całych 
roślin sorgo należy pozyskiwać po zakończeniu wegetacji. Obumarłe rośliny 
cechować się będą wyższą zawartością suchej masy, co ułatwi ich transport  
i przerób. 

Z doświadczeń przeprowadzonych w różnych krajach Europy wynika, iż plon 
nasion sorgo waha się od 2 do 8 Mg z hektara upraw. Dodatkowo plon świeżej 
masy sorgo ziarnowego wynosi około 45 Mg z tego samego areału, przy czym 
nowe odmiany cechują się jeszcze większą plennością.

23
 

Biomasa sorgo, zbudowana głównie ze struktur lignocelulozowych, stanowi 
dobry surowiec do wykorzystania w celach energetycznych. Konwersję zawartej  
w biomasie energii można przeprowadzać za pomocą metod termochemicznych  
i biochemicznych. W procesie spalania, gazyfikacji, karbonizacji, pirolizy bądź przy 
produkcji biogazu czy bioetanolu, zwłaszcza ze słomy sorgo, można uzyskać 
niedużym kosztem (około 10 PLN·GJ

-1
) znaczne ilości bioenergii.

24
 

                                                           
22

 J. Frankowski, H. Burczyk, Biomasa…, op. cit., s. 83-109 
23

 J. Frankowski, Sorgo ziarnowe – jednoroczna roślina do produkcji bioetanolu, biogazu, biopaliw 
stałych, „Magazyn Biomasa”, 2016, nr 8 (26), s. 24-27 

24
 M. Lewandowski, M. Ryms, Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa 2013;  
H. Burczyk, Przydatność jednorocznych roślin, uprawianych do produkcji biomasy na potrzeby 
energetyki zawodowej, „Problemy Inżynierii Rolniczej”, 2012, nr 1 (75), s. 59-68 
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Podsumowując, sorgo cukrowe i sorgo ziarnowe mogą być z powodzeniem 
uprawiane w warunkach glebowo-klimatycznych panujących w Polsce. Jakkolwiek 
średnie plony nasion są niższe niż w przypadku kukurydzy, to należy podkreślić, 
iż w przypadku wystąpienia suchego i gorącego lata, nowe odmiany sorgo 
ziarnowego plonują lepiej niż kukurydza. Ponadto nasiona niektórych z nowych 
odmian sorgo ziarnowego dojrzewają w Polsce już w sierpniu. Z tego względu 
nawet wczesna jesień z przymrozkami nie ma negatywnego wpływu na możliwość 
uzyskania w pełni wykształconych ziaren. Brak naturalnych szkodników w Europie 
Środkowej, a także możliwość wielokierunkowego zagospodarowania plonu sorgo 
sprawiają, że warto rozważyć uprawę tej rośliny.

25 

 
4. Owies zwyczajny (Avena sativa L.) 
Polska od lat znajduje się w czołówce światowych producentów owsa 

zwyczajnego.
26

 Choć stanowi ono przede wszystkim źródło pożywienia dla ludzi 
oraz substrat do produkcji pasz, to ze względu na swoje właściwości (wysoka 
wartość opałowa, niska zawartość popiołu), jego słoma oraz ziarno są czasami 
wymieniane jako substraty do produkcji bioenergii. 

Owies ma wiele zalet. Charakteryzuje się małymi wymaganiami glebowymi, 
wykazuje właściwości fitosanitarne, a także jest dobrym przedplonem dla zbóż.  
W celach energetycznych ziarno może być przeznaczane do produkcji bioetanolu 
lub do bezpośredniego spalania w specjalnie przystosowanych kotłach, 
posiadających palniki do spalania nasion jako przystawki. Jednakże niechęć 
społeczeństwa do paliwa, które mogłoby stanowić potencjalne źródło pożywienia 
powoduje, że nie jest ono wykorzystywane w energetyce. Ocenia się, iż tylko 
niskiej jakości, niezdatne do spożycia ziarniaki owsa (np. porażone przez grzyby) 
powinny być wykorzystywane w instalacjach grzewczych. 

 
5. Żyto zwyczajne (Secale cereale L.) 
Produkcja żyta zwyczajnego w Polsce jest największa spośród państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Pod względem masy produkowanego ziarna jest 
ona bardzo zbliżona do światowego lidera – Rosji.

27
 Do wytwarzania bioenergii, jak 

w przypadku owsa, można przeznaczać niepełnowartościowe ziarno oraz słomę. 
Ponadto żyto uprawiane jest jako międzyplon, jako źródło substratu do 

biogazowni. Badania prowadzone w Zakładach Doświadczalnych Stary Sielec oraz 
Pętkowo, należących do Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, 
wykazały przydatność żyta zwyczajnego uprawianego jako międzyplon oraz 
kukurydzy zwyczajnej i sorgo w plonie głównym, jako efektywny sposób produkcji 
biomasy dla potrzeb biogazowni rolniczych. Kilkuletnie doświadczenia polowe 
dowiodły, iż żyto, zbierane w stadium mleczno-woskowej dojrzałości ziarna,  
a następnie kukurydza, w uprawie na kiszonkę, są wydajnymi surowcami 
energetycznymi. Łączna ilość pozyskanej w ten sposób biomasy wynosiła  
w trakcie roku ok. 40 Mg·ha

-1
 suchej masy. Cechowała się ona również dużą 

wydajnością biogazu wynoszącą 17 900 m
3
·ha

-1
. Dzięki temu osiągnięto niskie 

                                                           
25

 J. Frankowski, H. Burczyk, Biomasa…, op. cit., s. 83-109; J. Frankowski, Sorgo ziarnowe – 
jednoroczna roślina do produkcji bioetanolu, biogazu, biopaliw stałych, „Magazyn Biomasa”, 2016,  
nr 8 (26), s. 24-27 

26
 GUS – Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyki Międzynarodowej. Warszawa 2012 

27
 GUS – Główny Urząd Statystyczny, Rocznik…, op. cit. 
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koszty produkcji biomasy w celach energetycznych z jednostki powierzchni pola. 
Wyniosły one poniżej 10 PLN za 1 GJ wytworzonej energii.

28 

 
Podsumowanie 
W Polsce istnieje znaczny potencjał wykorzystania roślin zbożowych do 

produkcji energii. Kukurydza od lat stanowi jeden z najchętniej uprawianych 
gatunków służących do produkcji biopaliw. Wzrost wykorzystania sorgo cukrowego 
oraz ziarnowego umożliwi zwiększenie różnorodności roślin uprawianych w celu 
konwersji zawartej w nich energii. Mieszańce zaliczane do rodzaju Sorghum 
stanowią także dobrą alternatywę dla plantatorów, których rośliny są niszczone 
przez omacnicę prosowiankę, gdyż gatunek tego owada nie powoduje strat  
w uprawie sorgo. Ponadto na rynku dostępnych jest wiele maszyn do uprawy, 
zbioru i przetwórstwa kukurydzy, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane 
w przypadku sorgo. 

Nienadające się do spożycia ziarno owsa lub żyta, a także słoma tychże 
gatunków, mogą jedynie stanowić uzupełnienie dla innych surowców roślinnych  
w procesach produkcji różnych rodzajów biopaliw. 

Planując rozpoczęcie uprawy tej grupy roślin na cele energetyczne, należy 
zasięgnąć porady specjalistów i dokładnie zapoznać się z charakterystyką 
wybranych roślin i mnogością odmian, które są dostępne na rynku. Zaletą uprawy 
zbóż na cele energetyczne jest możliwość stosunkowo łatwego znalezienia 
alternatywnych rynków zbytu dla produkowanego surowca, jeśli nie znajdzie on 
odbiorców wśród producentów bioenergii. Również w przypadku niepowodzenia 
przedsięwzięcia możliwa jest zmiana uprawianej rośliny w kolejnym sezonie 
wegetacyjnym, bez ponoszenia dużych kosztów. Jest to niewątpliwie duża zaleta, 
w stosunku do nakładu pracy koniecznego choćby do likwidacji plantacji roślin 
wieloletnich. 

 
Streszczenie 
Zboża uważane są za najważniejsze rośliny uprawne. Stanowią bowiem 

podstawę wyżywienia większości ludzi, jednakże słoma lub niepełnowartościowe 
ziarno, które stanowią odpad, mogą być wykorzystywane w energetyce. W artykule 
opisano możliwości uprawy i wykorzystania wybranych gatunków zbóż, biorąc pod 
uwagę efektywne procesy konwersji zawartej w nich energii. Analizą objęto 
kukurydzę zwyczajną, sorgo, owies zwyczajny i żyto zwyczajne. Przedstawiono 
charakterystyczne cechy poszczególnych gatunków. Uwzględniono przy tym wpływ 
warunków glebowo-klimatycznych Polski na jakość uzyskiwanego surowca. Wzrost 
zastosowania biomasy odpadowej z produkcji zbóż w celach energetycznych może 
stanowić uzupełnienie dla wykorzystywania do tego celu innych źródeł biomasy. 

Słowa klucze: zboża, rośliny energetyczne, biomasa, bioenergia 
 
Summary 
Cereals are considered the most important crops. In fact, they are the primary 

food source for most people. However, straw or defective grain, which are waste, 

                                                           
28

 H. Burczyk, Przydatność jednorocznych roślin, uprawianych do produkcji biomasy na potrzeby 
energetyki zawodowej, „Problemy Inżynierii Rolniczej”. 2012, nr 1 (75), s. 59-68; J. Frankowski,  
H. Burczyk, Biomasa…, op. cit., s. 83-109 
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can be used in the energy sector. The cultivation possibilities and usage  
of selected grain species were described in this article, taking into account the 
effective conversion processes of energy contained therein. The analysis were 
included maize, sorghum, oat and rye. Moreover, the characteristics of each 
species were presented. The influence of Polish soil and climate conditions on the 
quality of the obtained material was also included. The increase of usage waste 
biomass from grain production for energy purposes can be a complement to the 
usage other biomass sources for this purpose. 

Key words: cereals, energy crops, biomass, bioenergy 
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STRUKTURA PRZESTRZENNA ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTEJ  
NA ODNAWIALNYCH ZASOBACH ENERGII W POLSCE 

 
 
Wprowadzenie 
Energetyka rozproszona oraz odnawialne źródła energii są przedmiotem 

znacznego zainteresowania oraz odgrywają coraz istotniejszą rolę w energetyce 
światowej. W Polsce również zauważa się możliwości i korzyści płynące  
z implementacji rozwiązań określanych mianem energetyki rozproszonej. Zauważa 
się dynamiczny wzrost mocy i liczby instalacji opartych na odnawialnych zasobach 
energii. 

Celem artykułu było określenie struktury przestrzennej energetyki 
rozproszonej, opartej na odnawialnych zasobach energii w Polsce. Na potrzeby 
jego realizacji określono stan i strukturę wytwarzania energii elektrycznej  
z odnawialnych źródeł oraz zbadano rozmieszczenie przestrzenne energetyki 
rozproszonej w Polsce. Naświetlono także korzyści i wady związane z możliwością 
wprowadzania technologii generacji rozproszonej do struktur krajowego systemu 
elektroenergetycznego. 

W pracy wykorzystano dane statystyczne Urzędu Regulacji Energetyki 
(URE),

1
 oraz dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

2
 Zakres 

czasowy obejmuje lata 2005-2015, natomiast rozmieszczenie przestrzenne 
zgodnie ze stanem z 30 września 2016 r. 

 
Energetyka rozproszona w ujęciu terminologicznym 
„W klasycznych systemach energetycznych XX wieku, energia elektryczna 

była wytwarzana w przeważającej mierze w centralnych elektrowniach 
zawodowych i dostarczana do użytkowników za pomocą linii przesyłowych 
wysokiego napięcia oraz sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia”.

3
 

Energetyka rozproszona obejmuje bardzo duży zakres technologii energetycznych 
małej skali do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i paliw płynnych w sposób 
zdecentralizowany i do ich lokalnego wykorzystania.

4
 Jednak samo pojęcie 

energetyki rozproszonej (generacji rozproszonej, ang. distributed generation) 
posiada wiele definicji. Wg Grupy Roboczej 37-23 CIGRE (WG 37-23), do źródeł 
rozproszonego wytwarzania energii można zaliczyć źródła rozmieszczone 
niezależne od centralnego planowania i jednocześnie o mocach w przedziale  

                                                           
1
 www.ure.gov.pl 

2
 www.stat.gov.pl 

3
 R. Szczerbowski, Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid – wirtualne elektrownie, „Polityka 
Energetyczna” 2011, nr 2, s. 391-404 

4
 Instytut na rzecz Ekorozwoju, Instytut Energetyki Odnawialnej, Energetyka Rozproszona,  
strona Instytutu na rzecz Ekorozwoju, www.ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/File/.../3_energetyka_ 
rozproszona_screen.pdf (pobrano 20.12.2016 r.) 
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50-100 MW.
5
 Według J. Paska, M. Sałek, T. Surma (2005), „Energetyka 

(generacja) rozproszona to małe (o mocy znamionowej do 50-150 MW) jednostki 
lub obiekty wytwórcze, przyłączane bezpośrednio do elektroenergetycznych sieci 
rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci odbiorcy (za urządzeniem kontrolno-
rozliczeniowym), często produkujące energię elektryczną z energii odnawialnych 
lub niekonwencjonalnych, równie często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła”.

6
  

W warunkach polskich są to źródła energii współpracujące z siecią dystrybucyjną  
o napięciu nieprzekraczającym 110 kV.

7
 W Europie przedmiotem znacznego 

zainteresowania jest rozwój generacji rozproszonej, opartej na odnawialnych 
źródłach energii, ze względu na cele zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 
Europy przez zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych, oraz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych z ich spalania.

8
 Według ustawy z 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (OZE), „odnawialne źródło energii  
to odnawialne, niekopalne źródła energii, obejmujące energię wiatru, energię 
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię 
hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię 
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”.

9
 

 
Moc zainstalowana oraz produkcja energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w Polsce 
W porównaniu z krajami Europy Zachodniej, rozwój energetyki, opartej na 

odnawialnych źródłach energii, nastąpił w Polsce stosunkowo późno.
10

 Ważnym 
bodźcem dla rozwoju była implementacja unijnych przepisów dotyczących 
wsparcia energetyki odnawialnej.

11
 Udział łącznej produkcji energii przez 

elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii o mocy nieprzekraczającej 
150 MW wzrasta nieprzerwanie od kilkunastu lat, jednak rekordowe przyrosty mocy 
instalowanej obserwuje się od kilku lat (Rysunek nr 1). Obecnie najszybciej 
rozwijający się sektor technologii energetycznych tworzy energetyka wiatrowa, 
która jest jednocześnie jednym z najbardziej opłacalnych odnawialnych źródeł 
energii na świecie.

12
 W 2005 roku, łączna moc zainstalowana elektrowni 

wiatrowych w Polsce wynosiła 83 MW, stanowiąc 7% ogółu mocy zainstalowanej  
w elektrowniach opartych na odnawialnych źródłach energii, w 2015 roku udział 

                                                           
5
 J. Gilewski, J. Montusiewicz, Combined systems of energy generation – a characterisation  
and classification, „Advances in Science and Technology Research Journal”, 2014, nr 23, s. 53-61;  
MW – Megawat 

6
 J. Paska, M. Sałek, T. Surma, Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych, 
„Wiadomości Elektrotechniczne”, 2005, nr 12, s. 3-13 

7
 J. Paska, Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Warszawa 2010, s. 13-18;  
kV – kilowolt 

8
 Europejski Instytut Miedzi, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Generacja rozproszona i odnawialne 
źródła energii, Strona Europejskiego Instytutu Miedzi, http://copperalliance.eu/docs/librariesprovider3/ 
8_1_generacja-rozproszona-i-odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii_wprowadzenie-pdf 
.pdf?Status=Master&sfvrsn=0 (pobrano 20.12.2016 r.) 

9
 Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. (Dz.U. 2015 poz.478) 

10
 R. Hass, C. Panzer, G. Resch, M. Ragwitz, G. Reece, A. Held, A historical review of promotion 
strategies for electricity from renewable energy sources in EU countries, „Renewable and Sustainable 
Energy Reviews”, 2011, nr 2, s. 1004-1033 

11
 J. Sowiński, T. Pydych, R. Tomaszewski, A. Wachtarczyk, Produkcja energii elektrycznej i ciepła  
z odnawialnych nośników w warunkach ryzyka, „Rynek Energii”, 2015, nr 2 

12
 Z. Chan, F. Blaabjerg, Wind farm – A power source in future power systems, „Renewable and 
Sustainable Energy Reviews”, 2009, nr 6-7, s. 1288-1300 



826 
______________________________________________________________________________________________ 

ten wzrósł do 65%. W latach 2006 i 2007, zmiany w mocy zainstalowanej sięgały 
niemal 90% w stosunku do lat poprzednich. Największe przyrosty odnotowano  
w latach 2012 i 2013; wynosiły one odpowiednio 881 MW i 893 MW. W 2015 roku 
łączna moc farm wiatrowych w Polsce wyniosła 4,6 GW

13
 i obecnie są one 

głównym źródłem energii elektrycznej wśród OZE, wyprzedzając te oparte  
o biomasę o 3,5 GW. Wyraźnym trendem rozwoju mocy instalowanej 
charakteryzują się również elektrownie na biomasę. W latach 2005-2015 
następował systematyczny wzrost ze 190 MW do 1123 MW. Rekordowy był rok 
2012, w którym zainstalowana moc wzrosła o 100% w porównaniu do roku 
poprzedniego. W Polsce, przez wiele lat, głównym źródłem energii odnawialnej 
była energia wodna.

14
 W 2005 roku łączna moc elektrowni wodnych wynosiła 64% 

mocy zainstalowanej wszystkich elektrowni opartych na odnawialnych źródłach 
energii. W ostatnich latach osiągalna moc tego typu elektrowni nie ulegała 
wyraźnym zmianom, wzrost w 2015 roku wyniósł 15% w stosunku do 2005 roku. 
Elektrownie na biogaz oraz wytwarzające energię elektryczną z promieniowania 
słonecznego stanowią niewielki udział łącznej mocy wszystkich elektrowni opartych 
na odnawialnych źródłach, a ich przyrosty w wartościach bezwzględnych były 
niewielkie. Jednak produkcja energii elektrycznej, zarówno z biogazu jak i energii 
słonecznej, postrzegana jest za jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków 
energetycznych.

15
 

 

Rysunek nr 1: Moc zainstalowana elektrowni opartych na odnawialnych źródłach 

energii [MW] w latach 2005-2015 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE 
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 T. Sadowski, G. Świderski, W. Lewandowski, Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł 
energii w Polsce i w krajach UE, „Energetyka i ekologia”, 2008, nr 8, s. 289-295 
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 M. Nowicki, Nadchodzi era słońca. Warszawa 2012, s. 119-125; J. Franc-Dąbrowska, S. Jarka, 
Specyficzne uwarunkowania inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce, „Roczniki Naukowe 
ekonomii Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich”, 2014, nr 4, s. 19-28 
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W elektrowniach wykorzystujących odnawialne zasoby energii występuje  
duża zmienność i niestabilność zdolności wytwórczych. Elektrownie wiatrowe, 
odznaczające się rekordowymi przyrostami mocy zainstalowanej, stanowiły w 2015 
roku 66% ogółu zainstalowanej mocy, dostarczając jednocześnie 59% energii 
elektrycznej pochodzącej z OZE (Rysunek nr 2). Elektrownie na biomasę w tym 
czasie stanowiły 16% mocy zainstalowanej, jednocześnie dostarczając 25% 
energii elektrycznej. Trzecim typem elektrowni pod względem dostarczanej mocy 
(10%) są elektrownie wodne, stanowiące 14% mocy zainstalowanej. Podobnie jak  
w przypadku elektrowni na biomasę, udział dostarczonej energii elektrycznej przez 
elektrownie na biogaz (5%) był wyższy niż wynosi ich udział w mocy 
zainstalowanej (3%). Udział systemów fotowoltaicznych stanowił 1% mocy, 
dostarczając mniej niż 1% energii elektrycznej. 

 

Rysunek nr 2: Udział mocy zainstalowanej oraz wytworzonej energii przez elektrownie 

oparte na odnawialnych źródłach energii w 2015 r. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE 
 

W celu określenia wydajności poszczególnych typów elektrowni w warunkach 
polskich, określono stosunek wytworzonej energii oraz zainstalowanej mocy  
w latach 2005-2015 (Tabela nr 1). Zdecydowanie najwyższą sprawnością 
charakteryzują się instalacje wykorzystujące biogaz. Średnio 1 MW zainstalowanej 
mocy dostarczał w ciągu roku 3931 MWh

16
. Instalacje wykorzystujące biomasę 

charakteryzują się znacznie niższą wartością średniej, gdyż 1 MW mocy 
zainstalowanej dostarczał w ciągu roku 2832 MWh. Jednak należy odnotować,  
iż w 2014 roku wartość ta wynosiła 4577 MWh i była wyższa o 317 MWh  
w porównaniu z instalacjami wykorzystującymi biogaz (4260 MWh). Ponadto  
w latach 2013-2015, dla obu rodzajów instalacji, wartości te były zbliżone. Dla 
instalacji wykorzystujących hydroenergetykę średnio 1 MW dostarczał w ciągu roku 
2382 MWh. Rekordowy był 2010 rok, w którym 1 MW dostarczył 3118 MWh.  
W porównaniu z pozostałymi elektrowniami wykorzystującymi odnawialne źródła 

                                                           
16

 MWh – Megawatogodzina 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

moc zainstalowana wytworzona energia 

% 

Elektrownie wiatrowe 

Elektrownie na biomasę 

Elektrownie wodne 

Elektrownie na biogaz 

Elektrownie wytwarzające 
e.e. z promieniowania 
słonecznego 



828 
______________________________________________________________________________________________ 

energii, elektrownie wiatrowe są stosunkowo mało wydajne. Średnio 1 MW mocy 
zainstalowanej dostarczał 1781 MWh. Mimo niskiej wydajności, tego typu 
instalacje rozwijają się w Polsce w sposób najbardziej dynamiczny. Spowodowane 
jest to m.in. najniższymi jednostkowymi nakładami inwestycyjnymi. Wynoszą one 
dla elektrowni wiatrowych 761 EUR/kW,

17
 podczas gdy dla elektrowni biogazowych 

– 902 EUR/kW, elektrowni wodnych przepływowych – 1636 EUR/kW, elektrowni  
na biomasę – 1777 EUR/kW, elektrowni wykorzystujących energię promieniowania 
słonecznego – 7135 EUR/kW.

18
 Elektrownie wykorzystujące energię promienio-

wania słonecznego charakteryzują się dużą rozbieżnością dostarczanej energii 
przez 1 MW dla poszczególnych lat; przede wszystkim spowodowane jest to 
bardzo niskimi wartościami łącznej mocy zainstalowanej. Średnia dla lat 2009-
2015 wynosi 570 MWh. 

 

Tabela nr 1: Średnia ilość wytworzonej mocy (MWh) w ciągu roku w przeliczeniu na  

1 MW w latach 2005-2015 
 

Rok 
Instalacje 

wykorzystujące 
biogaz 

Instalacje 
wykorzystujące 

biomasę 

Instalacje 
wykorzystujące 

energię 
promieniowania 

słonecznego 

Instalacje 
wykorzystujące 
energię wiatru 

Instalacje 
wykorzystujące 
hydroenergię 

2005 3267 2466 b.d. 1625 2552 

2006 3174 2110 b.d. 1685 2173 

2007 3540 2137 b.d. 1640 2410 

2008 4044 2418 b.d. 1787 2289 

2009 4166 2381 1328 1442 2513 

2010 4387 1785 51 1545 3118 

2011 4160 2688 158 1936 2435 

2012 4033 2691 913 1848 2103 

2013 4100 3897 746 1793 2514 

2014 4260 4577 215 1993 2232 

2015 4110 4000 576 2300 1862 

średnia 3931 2832 570 1781 2382 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE 
 

Rozmieszczenie przestrzenne instalacji energetyki rozproszonej 
Przestrzenne rozmieszczenie zainstalowanej mocy energetyki rozproszonej, 

opartej na odnawialnych zasobach energii, przedstawiono na rysunku nr 3. Powia-
ty, w których energetyka rozproszona rozwija się najlepiej, zlokalizowane są na 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego, przy granicy z Niemcami, centralnej i północno-
centralnej części kraju oraz na terenach górzystych. Najwyższa łączna moc 
instalacji znajduje się w powiecie sławieńskim i wynosi 512 MW, co stanowi  
6% łącznej mocy instalacji na terenie całego kraju. Pochodzi ona z jednego źródła 
– elektrowni wiatrowych. Na drugiej pozycji znajduje się powiat kołobrzeski, z mocą 
instalacji na poziomie 239 MW, z czego 236 MW stanowią elektrownie wiatrowe. 
Na kolejnym miejscu znajduje się powiat staszowski, w którym zlokalizowana jest 

                                                           
17

 EUR/kW – Euro/kilowat 
18

 J. Sowiński, Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, „Przegląd Elektrotechniczny”, 
2014, nr 8, s. 127-131 
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elektrownia na biomasę o mocy 230 MW. Mimo, iż elektrownia ta produkuje 
energię ze źródeł odnawialnych, kwestią dyskusyjną jest uznanie jej za element 
energetyki rozproszonej, ze względu na dużą moc, która przekracza 150 MW. 
Podobnie duże elektrownie znajdują się w powiatach: leskim – elektrownia wodna 
o mocy 199 MW, w m. st. Warszawa – elektrownia na biomasę o mocy 170 MW 
oraz w mieście Włocławek – elektrownia wodna o mocy 162 MW. Piątym pod 
względem łącznej mocy elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii jest 
powiat świecki (186 MW). Zlokalizowane są tutaj 3 elektrownie na biomasę,  
o łącznej mocy 170 MW, elektrownie wodne o łącznej mocy 12 MW, elektrownie 
wiatrowe – 2 MW oraz elektrownia na biogaz – 2 MW. Łączna moc instalacji 
przekraczająca 150 MW znajduje się również w powiatach: lęborskim (170 MW), 
słupskim (158 MW), grudziądzkim (150 MW), w których najważniejszym źródłem 
energii są elektrownie wiatrowe, stanowiące odpowiednio 168 MW, 149 MW, 145 
MW.  

Do określenia zróżnicowania mocy zainstalowanej pomiędzy powiatami 
obliczono współczynnik zmienności, który wynosi         .

19
 Oznacza to, że 

zróżnicowanie mocy zainstalowanej jest znaczne. Potwierdza to fakt, iż 50% ogółu 
zainstalowanej mocy znajduje się na terenie 30 powiatów. Natomiast na terenie  
95 powiatów łączna moc nie przekracza 1 MW. Ponadto, na terenie 245 powiatów 
moc energetyki rozproszonej, opartej na odnawialnych źródłach energii, jest 
mniejsza niż 10 MW. Na tych obszarach generacja rozproszona, nawet  
w niewielkim stopniu nie jest w stanie pokryć lokalnego zapotrzebowania na 
energię elektryczną. Do określenia rozproszenia (stopnia koncentracji) elektrowni 
opartych na odnawialnych źródłach energii wykorzystano wskaźnik koncentracji 
Lorenza

20
          .

21
 Wysoka wartość potwierdza, iż badane zjawisko 

charakteryzuje się dużą koncentracją przestrzenną. Ponadto, na podstawie 
przeprowadzonych obliczeń stwierdza się również, że:  

- 35% zainstalowanej mocy znajduje się na terenie 16 powiatów, 
zajmujących 5% powierzchni kraju, 

- 65% zainstalowanej mocy znajduje się na terenie 50 powiatów, 
zajmujących 15% powierzchni kraju, 

- 90% zainstalowanej mocy znajduje się na terenie 115 powiatów, 
zajmujących 35% powierzchni kraju. 
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20

 J. Runge, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice 2007, s. 140-146 
21
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Rysunek nr 3: Przestrzenne rozmieszczenie mocy zainstalowanej [MW] instalacji OZE 

– stan na 30.09.2016 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE 
 

Zalety i wady rozproszonych źródeł energii 
Możliwości i korzyści płynące z implementacji rozwiązań, określanych mianem 

generacji rozproszonej, są obszarem zainteresowania zarówno sfer rządowych 
związanych z energetyką i bezpieczeństwem energetycznym, jak również 
operatorów systemu.

22
 Główne korzyści generacji rozproszonej związane są  

z wytwarzaniem energii blisko miejsca jej odbioru. Dzięki temu możliwe jest 
uniknięcie części kosztów związanych z przesyłem i dystrybucją, a także strat 
mocy czynnej i biernej. Czynnik ten jest istotny zwłaszcza dla przesyłu ciepła, które 
zawsze powstaje przy wytwarzaniu energii elektrycznej, a możliwe w produkcji 
dzięki układom kogeneracji. Ponieważ ciepło musi być wykorzystywane lokalnie, 
konieczność sytuowania generacji rozproszonej w pobliżu miejsca 
zapotrzebowania ciepła jest oczywista.

23
 Jedną z najważniejszych zalet jest 

również brak emisji gazów cieplarnianych przez generację rozproszoną, opartą  
na odnawialnych zasobach energii, dzięki czemu rozwój tego sektora umożliwia 
znaczną redukcję wpływu sektora energetycznego na środowisko. Wykorzysty-
wanie odnawialnych źródeł energii umożliwia redukcję spalania paliw kopalnych, 

                                                           
22

 M. Jurczyk, Generacja rozproszona a rynek energii, „Rynek Energii”, 2005, nr 3 
23

 Europejski Instytut Miedzi, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Generacja rozproszona…, op. cit. 
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których zasoby są ograniczone. Rozwój generacji rozproszonej ważny jest również 
z politycznego punku widzenia. Umożliwia on realizację celów polityki 3 x 20 oraz 
innych dyrektyw energetycznych i środowiskowych Unii Europejskiej.

24
 Istotną 

zaletą są również powstające więzi między nauką a przemysłem. Technologie 
generacji rozproszonej są stosunkowo nowe i rozwijają się w sposób bardzo 
dynamiczny. Różnorodność techniczna powinna przełożyć się na potrzebę 
opracowywania i wdrażania własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych  
i kształcenia w tej dziedzinie nowoczesnej, wszechstronnej kadry inżynierskiej 
(transfer technologii i wiedzy).

25
 Energetyka rozproszona jest również istotna  

z punku widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zarówno bezpie-
czeństwa wynikającego z uzyskania niezależności energetycznej, co wyklucza 
konieczność importu surowców energetycznych, jak i ataku na duże elektrownie 
podczas ewentualnego konfliktu zbrojnego. 

Głównymi przyczynami, dla których scentralizowana generacja, a nie 
rozproszona, dominuje w wytwarzaniu energii elektrycznej, są: ekonomia skali, 
sprawność, możliwość wykorzystania istniejących zasobów paliwowych.

26
 Duże 

elektrownie korzystają z łatwo dostępnych i wysoko energetycznych zasobów 
kopalnych, posiadając jednocześnie wysoką sprawność oraz zdecydowanie niższe 
koszty jednostkowe wytwarzania energii.

27
 Kolejną wadą generacji rozproszonej  

są wysokie początkowe koszty inwestycyjne, zwłaszcza w przypadku paneli 
fotowoltaicznych. Związane jest to z niedostateczną dojrzałością techniczno-
ekonomiczną odnawialnych i alternatywnych technologii wytwórczych.

28
 Obecne 

technologie generacji rozproszonej nie są ekonomicznie konkurencyjne  
w stosunku do centralnych dużych elektrowni zawodowych. Inne wady systemów 
wykorzystania energii odnawialnej to specyficzne wymagania dotyczące lokalizacji 
i nieprzewidywalności produkcji energii.

29
 Pierwotnych odnawialnych nośników 

energii nie da się transportować, tak więc konwersja tej energii w energię 
elektryczną musi następować w miejscu występowania zasobów. Ponadto, zasoby 
te charakteryzują się dużą niestabilnością, co determinuje konieczność 
bilansowania systemu energetycznego poprzez utrzymywanie rezerw. 

 
Podsumowanie 
Energia elektryczna wytwarzana jest w Polsce przede wszystkim  

w centralnych elektrowniach zawodowych. W ostatnich latach zauważa się 
dynamiczny wzrost zainstalowanej mocy oraz wytworzonej energii przez 
elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii. Dominującym w tym 
względzie jest sektor energetyki wiatrowej. Jednocześnie charakteryzuje się on 
niską wydajnością wytwarzania energii w przeliczeniu na 1 MW w porównaniu  
z pozostałymi elektrowniami opartymi na odnawialnych źródłach energii. Udział 
dostarczonej energii elektrycznej przez elektrownie na biomasę oraz na biogaz  
jest wyższy niż wynosi ich udział w mocy zainstalowanej. Stwierdza się także, że 
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energetyka rozproszona, wytwarzająca energię elektryczną do lokalnego 
wykorzystania, nie jest w Polsce rozwinięta. Odznacza się ona dużą zmiennością 
mocy zainstalowanej pomiędzy powiatami oraz znaczną koncentracją 
przestrzenną. Zauważa się również, iż znaczna część łącznej mocy zainstalowanej 
elektrowni na biomasę oraz elektrowni wodnych pochodzi z dużych elektrowni  
o mocy powyżej 150 MW, przez co kwestią sporną jest zaliczenie ich do systemu 
generacji rozproszonej. 

 
Streszczenie 
Celem pracy było określenie struktury przestrzennej energetyki rozproszonej, 

opartej na odnawialnych zasobach energii w Polsce. Stwierdzono, że rozwój tego 
typu instalacji następuje w sposób dynamiczny, jednak nierównomierny 
przestrzennie. Wykazano znaczną koncentrację przestrzenną oraz duże różnice 
mocy zainstalowanej pomiędzy powiatami. Stwierdzono, że w Polsce najwyższą 
sprawnością charakteryzują się instalacje wykorzystujące biogaz, natomiast 
najniższą instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego. 
Pokazano, iż udział dostarczonej energii elektrycznej przez elektrownie na 
biomasę oraz na biogaz jest wyższy, niż wynosi ich udział w mocy zainstalowanej. 
Stwierdzono także, że energetyka rozproszona, wytwarzająca energię elektryczną 
do lokalnego wykorzystania, jest w Polsce na etapie wczesnego rozwoju. 

Słowa klucze: energetyka rozproszona, odnawialne źródła energii, struktura 
przestrzenna, wytwarzanie energii elektrycznej, moc zainstalowana 

 
Summary 
The aim of this study was to determine the spatial structure of distributed 

energy based on renewable energy resources in Poland. It was found that the 
development of this type of installation is dynamic, but spatially uneven. There has 
been demonstrated considerable spatial concentration and significant differences 
in installed power between the districts. It was found that in Poland the most 
efficient are biogas plants, while the less productive ones are solar energy 
systems. It has been shown that the share of electricity supplied by biomass and 
biogas-fired power plants is higher than their share in installed power. It was also 
found that dispersed energy producing electricity for local use in Poland is at the 
stage of early development. 

Key words: Distributed generation, renewable energy resorcues, spatial 
structure, electricity production, installed power 
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Aleksander KOŹMIŃSKI 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 

WPŁYW DOTACJI DLA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH NA WZROST 
POZYSKANIA ENERGII PIERWOTNEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ  

ENERGII W POLSCE 
 
 
Wstęp 
Jednym z elementów rozwoju cywilizacyjnego jest wzrost zapotrzebowania  

na energię. Tradycyjne zasoby energii tworzą głównie paliwa kopalne, których ilość 
jest ograniczona, a zużycie prowadzi do zanieczyszczenia środowiska. Inną grupę 
zasobów energii tworzą paliwa wykorzystujące naturalne procesy przyrodnicze  
i są odnawialne. Odnawialne źródła energii to energia: wody, wiatru, 
promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich, oraz 
energia wytwarzana z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych.

1
 Definicję energii 

pierwotnej i energii pierwotnej z odnawialnych źródeł energii oraz jednostkę miary 
toe przyjęto za Głównym Urzędem Statystycznym: „Energia pierwotna jest  
to energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio 
z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych. Energia pierwotna 
odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, stale powtarzających się 
procesów przyrodniczych. 

toe – to na oleju ekwiwalentnego jest to równoważnik jednej metrycznej tony ropy 
naftowej o wartości opałowej równej dziesięciu tysiącom kilokalorii na kilogram (10000 

kcal/kg).1 toe=41,868 x 10
9
 J.”

2
 

Systematyczny wzrost zapotrzebowania na energię, przy jednoczesnym 
wykorzystywaniu tylko nieodnawialnych źródeł energii, spowoduje ich wyczerpanie 
oraz negatywne skutki w środowisku naturalnym. Nasuwa się pytane, w jaki 
sposób zmniejszyć wykorzystywanie paliw kopalnych i jednocześnie zainteresować 
społeczeństwo rozwojem odnawialnych źródeł energii, tak aby można było 
powszechnie pozyskiwać energię. Unia Europejska i poszczególne państwa 
stworzyły stymulator produkcji roślin energetycznych poprzez wprowadzenie 
dotacji do roślin energetycznych. Ich celem jest zwiększenie ilości produkcji tych 
roślin i wzrost pozyskania energii pierwotnej z odnawialnych źródeł energii. 

Niniejsza praca analizuje wpływ dotacji dla roślin energetycznych na wzrost  
i rozwój pozyskania energii pierwotnej z odnawialnych źródeł energii z biomasy 
stałej, biogazu i biopaliw w Polsce. 

Zastosowane metody badawcze to ujęcie ilościowo-jakościowe, metody 
porównawcze i analiza instytucjonalno-prawna. 

 
Dotacje w Polsce 
Dotacje bezpośrednie dla roślin energetycznych w Polsce występowały od 

roku 2005. W pierwszych dwóch latach dotacje wypłacane były z budżetu państwa 
i przysługiwały dla roślin: wierzba energetyczna (Salix sp.) i róża bezkońcowa 
(Rosa multiphloravar.).

3
 Dotacje dla roślin energetycznych przysługiwały rolnikowi, 

                                                           
1
 Energia ze źródeł odnawialnych w 2011. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, s. 10 

2
 Ibidem, s. 17, 18, 19 

3
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.08.2005 r. 
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który zawarł umowę kontraktacji z przetwórcą – podmiotem przetwarzającym 
wskazane rośliny na cele energetyczne. Plantacja roślin wykorzystywanych na  
cele energetyczne powinna być utrzymana w stanie niezachwaszczonym  
i maksymalnym cyklu zbioru 4 lata. Plantacja powinna być założona w odległości  
3 m od granicy działki użytkowanej jako grunt rolny i 1,5 m od innej plantacji roślin 
przeznaczonych na cele energetyczne lub gruntu leśnego.

4
 

Od roku 2007, dotacje do roślin energetycznych finansowane były w 100%  
z budżetu UE.

5
 Zmieniły się kwoty dopłat i katalog upraw roślin energetycznych.

6
 

Zwiększono ilość roślin energetycznych, włączając do nich zboża, rośliny oleiste, 
wysokobiałkowe, okopowe oraz trawy i wyznaczono wielkość reprezentatywną tych 
plonów.

7
 Warunkiem uzyskania płatności do roślin energetycznych było zawarcie 

umowy z przedsiębiorstwem przetwórczym lub przetwarzanie ich przez rolnika  
w gospodarstwie. Rośliny energetyczne służą do wytwarzania produktów 
energetycznych jak paliwa biologiczne, energia elektryczna i termalna.

8
  

Udokumentowaniu i ścisłej kontroli podlegał etap skupu i przetwarzania roślin 
energetycznych na cele energetyczne. Obowiązkiem wnioskodawcy było załącze-
nie umowy kontraktacji roślin energetycznych w ilości nie mniejszej niż plon 
reprezentatywny danego gatunku lub całość zebranych roślin (w przypadku 
nieokreślonego plonu reprezentatywnego). Umowy kontraktacji mogły być zawarte  
z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszym jednostkami przetwór-
czymi. W przypadku wykorzystania roślin energetycznych w gospodarstwie, 
wnioskodawca, wraz z wnioskiem, składa deklarację o wykorzystaniu lub 
przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie. 

Wysokość dotacji dla roślin energetycznych w każdym roku ulegała zmianie. 
Na wykresie nr 1 przedstawiono wielkości dopłat dla roślin przeznaczonych na cele 
energetyczne. 

Dotacje (Wykres nr 1) składały się z jednolitej płatności obszarowej (JPO) 
dodatkowo, w przypadku roślin wymienionych w katalogu uzupełniającej płatności 
obszarowej grupa upraw podstawowych (UPO podstawowa). Dla roślin 
uprawianych na cele energetyczne, płatności zwiększone były do płatność RE,  
a do rzepaku dodatkowo o RE rzepak. W okresie 2005-2009, dwóch beneficjentów 
otrzymało pomoc dla producentów róży bezkolcowej i 447 dla wierzby 
energetycznej.

9
 Po zmianie systemu dofinansowania, od 2007 r., zainteresowanie 

dotacjami do roślin energetycznych występowało tylko w pierwszym roku.  
W kolejnych latach spadek zainteresowania nastąpił, mimo wyższych, 
jednostkowych dotacji do roślin energetycznych. Na spadek zainteresowania miał 
wpływ brak zapotrzebowania i ofertowanie cen poniżej cen rynkowych.

10
 W okresie 

                                                           
4
 Ibidem, § 1 i §2 

5
 Sprawozdanie z działalności ARiMR w 2007 roku 

6
 Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

7
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.03.2007 

8
 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 z 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone 
systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/ 
2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/ 
1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001  

9
 Odpowiedź na interpelację nr 15618 s. 4 (Tabela nr 3) 

10
 Odpowiedź na interpelację nr 15729 
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2005-2009, wielkości płatności do roślin energetycznych kształtowały się zgodnie  
z tabelą nr 1. 

 

Wykres nr 1: Wielkość dotacji dla roślin energetycznych przypadająca na 1 ha 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności ARiMR  

w latach 2007-2009 
 

Tabela nr 1: Wielkość płatności – dotacji dla roślin energetycznych wypłaconych  

w kampaniach 2005-2009 
 

Kampania 2005 2006 2007 2008 2009 

Powierzchnia (ha) 3 732,59 6 257,62 73 579,80 44 633,18 44 191,42 

Kwota przyznanych 
płatności (PLN) 

789 204,04 1 697 164,68 12 475 955,73 6 826 924,75 8 424 092,83 

Liczba wniosków, do 
których przyznano 

płatność 
209 493 4 093 3 245 2 389 

Średnia powierzchnia 
gospodarstwa dla 

gospodarstw 
deklarujących 

płatność do roślin 
energetycznych (ha) 

111,17 122,88 120,78 76,41 87,33 

Źródło: ARiMR, Udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywania informacji 

publicznej. Warszawa 2016 
 

Dotacje celowe dla roślin energetycznych w Polsce występowały od 2005 
roku. W pierwszych dwóch latach obowiązywały do dwóch roślin. Rozszerzanie 
katalogu roślin przeznaczonych na cele energetyczne nastąpiło w kampanii od 
roku 2007, w którym było największe zainteresowanie. W kolejnym roku nastąpił 
spadek zainteresowania dopłatami do roślin przeznaczonych na cele 
energetyczne. W ostatnim roku tych płatności nastąpił wzrost ogólnej kwoty 
wypłaconych środków. Wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości dopłat 
przysługujących do 1 ha i ilości powierzchni przeznaczonej pod uprawę roślin dla 
celów energetycznych. Analizując rok 2009 w kontekście wysokości płatności 
(Wykres nr 1) przyznanej do 1 ha roślin przeznaczonych na cele energetyczne 
oraz danych wskazanych w odpowiedzi na interpelację nr 15729,

11
 mimo wyższej 

                                                           
11

 Ibidem 
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kwoty płatności w roku 2009, było najmniejsze zainteresowanie uprawą roślin  
z przeznaczeniem ich na rośliny dla celów energetycznych.  

 

Tabela nr 2: Wielkość uprawy rzepaku przeznaczonego na cele energetyczne 
 

Kampania 2007 2008 2009 

Liczba beneficjentów, którzy otrzymali płatności 3 264 2 394 1 749 

Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 15618…, op. cit.  
 

Z powyższej tabeli wynika, że zainteresowanie uprawą rzepaku na cele 
energetyczne było największe w pierwszym roku płatności. W 2007 r. liczba 
beneficjentów upraw rzepaku, przeznaczona na cele energetyczne, była 
największa, a następnie zainteresowanie spadało. Największa, łączna kwota 
wypłaconych dopłat do roślin przeznaczonych na cele energetyczne była w roku 
2007. W roku 2009 była największa dopłata do 1 ha roślin energetycznych  
z płatnością dodatkową do rzepaku, jednocześnie w roku tym zadeklarowano 
najmniejszą powierzchnię pod uprawę tej rośliny na cele energetyczne. Nasuwa 
się pytanie, czy zmniejszenie uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne 
jest związane ze zmniejszeniem zasiewów. Tezę tę zweryfikowano w oparciu  
o roślinę, dla uprawy której przyznano największe dotacje i jej zastosowanie – 
rzepak. Poniższy wykres przedstawia powierzchnię ogólną uprawy rzepaku. 

 

Wykres nr 2: Powierzchnia zasiewu rzepaku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 2007, GUS 2009, GUS 2011, GUS 

2014, GUS 2015 
 

Z wykresu i tabeli nr 2wynika, że powierzchnia przeznaczona pod uprawę 
rzepaku nie była zależna od dotacji dla roślin energetycznych. Wielkość 
powierzchni przeznaczonej na uprawę tej rośliny w roku 1995 była zbliżona do 
wielkości z roku 2006. Trend wzrostowy utrzymuje się od roku 2003, z korektą  
w latach 2011 i 2012. W okresie dopłat do roślin energetycznych, w roku 2008 
nastąpił spadek powierzchni uprawy rzepaku o 3%, przy spadku zainteresowania – 
zmniejszenie liczby beneficjentów o 27%. Poddano analizie mechanizm rynkowy  
i przeanalizowano ceny rzepaku. Zgodnie z podstawowymi prawami popytu  
i podaży, zmniejszenie oferowanej ilości towaru pociąga za sobą wzrost ceny, co 
obserwujemy w roku 2008, zgodnie z wykresem nr 3. Notowania rzepaku  
i powierzchnia uprawy rzepaku wskazują na działania mechanizmu rynkowego. 
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Wykres nr 3: Ceny rzepaku w latach 2004-2014 wg ceny MRiRW 
 

 
Źródło: https://www.ewgt.com.pl/towary/dane/index.php?id=1 platforma handlowa  

e-WGT należąca do Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. (pobrano 15.11.2016 r.) 
 

Rzepak osiągał największe ceny w okresie po zakończeniu okresu dotacji do 
roślin energetycznych, w tym dodatkowej płatności do rzepaku, tj. po roku 2009.  

Od 2010 r. zlikwidowano dodatkową płatność RE i RE rzepak, a do roślin 
energetycznych przyznawano płatności w ramach JPO.

12
 Warunkiem otrzymania 

płatności jest utrzymanie działki rolnej w dobrej kulturze rolnej. Wysokość dotacji 
uzależniona była od rodzaju upraw. Płatności JPO dotyczyły roślin uprawianych dla 
celów energetycznych, takich jak: róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, 
miskant olbrzymi, topinambur, wierzba energetyczna, brzoza, olcha topola. 
Natomiast płatności UPO przysługiwały między innymi dla zbóż, roślin oleistych.  

 

Tabela nr 3: Wysokość dotacji od 2010 roku 
 

Kampania 2010 2011 2012 2013 2014 

JPO 562,09 710,57 732,06 830,30 910,87 

UPO 322,28 274,23 211,80 139,39 - 

Źródło: Rozporządzenia MRiRW wydawane na podstawie ustawy z 26 stycznia  

2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
 

Wielkości płatności JPO dla roślin energetycznych (poza 2010) są większe  
niż płatności z roku 2009 dla roślin energetycznych (płatność JPO + RE). Po 2010 
roku nie ma obowiązku zawierania umów kontraktacyjnych, co sprawia, że uprawa 
roślin na cele energetyczne nie jest obciążona dodatkowymi zobowiązaniami.  

 
 

                                                           
12

 Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego…, op. cit., art. 2 ust. 8 

https://www.ewgt.com.pl/towary/dane/index.php?id=1
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Atrakcyjność dotacji do roślin energetycznych i jej skutki analizowane były 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w interpelacji 15729, w której 
czytamy: „…Odmiennie kształtuje się zapotrzebowanie na biomasę wykorzy-
stywaną do celów energetycznych w skali przemysłowej. Oferta elektroenergetyki, 
kierowana do rolników, oceniana jest przez nich jako mało atrakcyjna, co 
powoduje, że powierzchnia wieloletnich upraw energetycznych od lat utrzymuje się 
praktycznie na tym samym poziomie. W ocenie resortu podstawową wadą tej oferty 
jest niska cena niegwarantująca porównywalnych przychodów do osiąganych  
z innych upraw oraz brak wieloletnich gwarancji zbytu, co przy wysokich kosztach 
zakładania takich plantacji oznacza duży stopień ryzyka dla rolników…”

13
 I dalej 

„…Nowe rozporządzenie, które weszło w życie 23 lutego 2010 r., w założeniu 
miało ułatwić producentom zbóż energetyczne zagospodarowanie tej części 
produkcji, która nie może być przeznaczona na cele konsumpcyjne. Z dostępnych 
informacji wynika, że ta zmiana nie spowodowała większego zainteresowania 
zbożami na cele energetyczne. Zakłady energetyczne nie są zainteresowane 
nawiązywaniem bezpośrednich kontaktów handlowych z producentami zbóż czy 
też podmiotami skupującymi. Biomasa dostarczana jest do zakładów energe-
tycznych głównie za pośrednictwem stałych dostawców, którzy oferują rolnikom za 
zboża (głównie owies) około 200-250 zł/t, tj. poniżej ceny rynkowej…”

14
 

 
Dotacje w Unii Europejskiej 
Unia Europejska dotacje do roślin energetycznych wprowadziła w 2003 roku, 

w którym określono katalog roślin, wysokość dopłat oraz docelową powierzchnię.
15

 
Dotacje te obowiązywały w krajach Unii Europejskiej do roku 2009, a od 2010 roku, 
dla roślin przeznaczonych na cele energetyczne obowiązuje jednolita płatność 
obszarowa.

16
 Realizację celów związanych z pozyskaniem energii pierwotnej  

ze źródeł odnawialnych przedstawiono na wykresie 4 jako zmianę w pozyskaniu 
energii pierwotnej z odnawialnych źródeł energii w poszczególnych krajach UE  
w latach 2005, 2007, 2008 i 2009, w stosunku do roku 2000. 

Największy wzrost pozyskania energii pierwotnej z odnawialnych źródeł 
wystąpił w Belgii i Niemczech, powyżej 200%, a ponad 100% wzrost wystąpił  
w Irlandii, Słowacji na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz Holandii  
i w Luksemburgu. W Polsce wzrost wyniósł prawie 60% w stosunku do roku  
2000. W Portugali, w 2005 r., nastąpił spadek w pozyskaniu egerii pierwotnej  
w stosunku do roku 2000, a w Słowenii spadek ten był do 2007 roku. Średni wzrost  
w pozyskaniu energii pierwotnej w roku 2009 wyniósł 75% w stosunku do roku 
bazowego. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Odpowiedź na interpelację nr 15729…, op. cit. 
14

 Ibidem 
15

 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 
16

 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 
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Wykres nr 4: Zmiana w pozyskaniu energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych  

w krajach Unii Europejskiej w stosunku do roku 2000 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012 
 

Pozyskanie energii pierwotnej z odnawialnych źródeł energii  
Dalszą analizę w pozyskaniu energii pierwotnej odnawialnych źródłach 

energii, związanych z roślinami energetycznymi, przeprowadzono na przykładzie 
państw: Austria, Czechy, Finlandia, Litwa, Niemcy, Polska i Słowacja. 

Na wykresach nr 5 i 6 przedstawiono pozyskanie energii pierwotnej  
w wybranych krajach UE w latach 2004-2013 oraz pozyskanie energii pierwotnej 
ze źródeł odnawialnych. 

 

Wykres nr 5: Pozyskanie energii pierwotnej w wybranych krajach UE w latach  

2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Energia ze źródeł odnawialnych  

w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne; Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, 
Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne 
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Wykres nr 6: Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w wybranych krajach UE  

w latach 2004-2013 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Energia ze źródeł odnawialnych  

w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne; Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, 
Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne 

 

Najwięcej energii pierwotnej pozyskują Niemcy. Ilość pozyskiwanej energii  
w badanym okresie systematycznie malała, w przeciwieństwie do ilości 
pozyskiwanej energii pierwotnej z odnawialnych źródeł energii. W Polsce, do 2009 
był spadek w pozyskaniu energii pierwotnej. Od 2010 roku trend się odwrócił.  
W pozyskaniu energii pierwotnej z odnawialnych źródeł, w Polsce występował 
trend wzrostowy. Udział pozyskanej energii pierwotnej z odnawialnych źródeł  
w energii pierwotnej ogółem przedstawia wykres nr 7. 

 

Wykres nr 7: Udział w pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych  

w stosunku do całkowitej energii pierwotnej w wybranych krajach UE w latach 2004-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Energia ze źródeł odnawialnych  

w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne; Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, 
Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne 
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Największy udział w pozyskaniu energii pierwotnej z odnawialnych źródłach 
energii w stosunku do pozyskanej energii pierwotnej ma Litwa, następnie Austria  
i Finlandia.  

Analizując pozyskanie energii pierwotnej z odnawialnych źródeł, wskazano 
wpływ poszczególnych składowych energii pierwotnej pozyskanej z odnawialnych 
źródeł, z uwagi na występowanie w nich roślin energetycznych. Dotacje do roślin 
energetycznych wpływają na pozyskanie energii z biomasy, biogazu i biopaliw. 
Wykresy nr 8, 9, 10 przedstawiają strukturę udziału biomasy, biogazu i biopaliwa  
w strukturze pozyskania energii w wybranych krajach Unii Europejskiej. 

 

Wykres nr 8: Procentowy udział biomasy stałej w strukturze pozyskania energii 

pierwotnej z odnawialnych źródeł energii w latach 2005-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Energia ze źródeł odnawialnych  

w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne; Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, 
Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne 

 

Pozyskanie energii pierwotnej z biomasy jest wysokie i systematycznie spada 
we wszystkich badanych państwach. 80% energii pierwotnej z biomasy pozyskuje 
się w Finlandii, na Litwie i w Polsce. Najmniej w Niemczech – 32%. 

 

Wykres nr 9: Udział biogazu w strukturze pozyskania energii pierwotnej  

z odnawialnych źródeł energii w latach 2005-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Energia ze źródeł odnawialnych  

w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne; Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, 
Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne 
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Największy udział w pozyskaniu energii pierwotnej – biogazu mają Niemcy  
i w roku 2013 wyniósł 20%. Duża dynamika wzrostu występuje również  
w Czechach, w latach 2005-2013 wzrosła z niecałych 3% do 16%. Udział biogazu 
w pozyskaniu energii pierwotnej w Polsce w 2013 wynosił 2%. 

 

Wykres nr 10: Udział biopaliw w strukturze pozyskania energii pierwotnej  

z odnawialnych źródeł energii w latach 2005-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Energia ze źródeł odnawialnych  

w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne; Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012, 
Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne 

 

Udział biopaliw z pozyskanej energii pierwotnej systematycznie spada  
w Niemczech, Słowacji i w Austrii. W Polsce występuje trend wzrostowy, 
największy wzrost odnotowano w latach 2007-2009, czyli w okresie dopłat do roślin 
energetycznych. W okresie 2009-2011 nastąpił spadek pozyskania energii 
pierwotnej z biopaliw, lecz nie osiągnął on poziomu minimum z roku 2008.  
W kolejnym okresie trend wzrasta. 

 
Wnioski 
W Polsce dotacje dla roślin energetycznych oraz dotacje zwiększone dla 

rzepaku przeznaczonego na cele energetyczne nie wzbudziły zainteresowania,  
o czym świadczy spadek z lat 2007 do 2009 o 46,4% gospodarstw uprawiających 
rzepak dla celów energetycznych, przy jednoczesnym wzroście powierzchni upraw 
rzepaku w skali kraju o 1,6% w tym samym okresie. 

Spadek powierzchni zgłaszanej do dopłat dla roślin energetycznych z 73,6 
tys. ha z roku 2007 do 44,2 tys. ha w roku 2009. 

W Polsce, w latach 2007-2009, pozyskanie energii pierwotnej spadło o 7,3%,  
a w latach 2009-2012 wzrosło o 7,9%. Pozyskanie energii pierwotnej ze źródeł 
odnawialnych w okresie 2007-2009 wzrosło o 24%, a w okresie 2009-2013 o 41%, 
przy czym w przypadku biomasy, w okresie dopłat, nastąpił spadek o 6%, biogazu 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Austria Czechy Finlandia Litwa Niemcy Polska Słowacja 

Państwa UE 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

w % 



844 
______________________________________________________________________________________________ 

wzrost o 23%, w przypadku biopaliw wzrost ten wyniósł 238%, co daje 7,1%  
w ogólnym pozyskaniu energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych. 

Dotacje do roślin energetycznych w Polsce nie były atrakcyjne dla rolników, 
co wykazane zostało przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w interpelacji 
15729 w sprawie roślin energetycznych z 19 maja 2010 r. 

Cele Unii Europejskiej dla roślin energetycznych zawarte w Rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 1782/2003 zostały osiągnięte zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 73/2009. 

Dotacje do roślin energetycznych obowiązywały do roku 2009, a od 2010 dla 
roślin przeznaczonych na cele energetyczne przysługuje jednolita płatność 
obszarowa. 

W Unii Europejskiej, największy wzrost pozyskania energii pierwotnej  
z odnawialnych źródeł w latach 2005-2009 był w Belgii, Irlandii. 

W Niemczech, w latach 2004-2009 wzrost pozyskania energii pierwotnej  
z odnawialnych źródeł energii wyniósł 82%, a w 2004-2013 wzrost ten osiągnął 
122%. 

 
Streszczenie 
Dotacje dla roślin energetycznych, jako narzędzia polityki Unii Europejskiej, 

mają na celu przeznaczenie przez rolników określonej powierzchni użytków 
rolnych pod uprawę roślin, które posłużą do pozyskania energii pierwotnej.  
W Polsce dotacje te występowały, w latach 2005-2007 wypłacane były z budżetu 
państwa, a w latach 2007-2009, wypłacane z budżetu Unii Europejskiej. Od 2010 
roku dotacje do roślin przeznaczonych na cele energetyczne wypłacane są  
w ramach jednolitych płatności obszarowych. 

W artykule opisano dotacje dla roślin energetycznych, obowiązujące  
w Polsce, i ich wpływ na gospodarstwa rolne. 

Słowa klucze: dotacje do roślin energetycznych, pozyskanie energii 
pierwotnej z odnawialnych źródeł energii 

 
Summary 
Grants for energy plants as political tool the European Union based on 

intended for farmers known surface agricultural products under the plough plants, 
which will be served for sourcing original energy. In Poland those grants were 
presented in 2005-2007 and were paid out from country budget, but in 2007-2009 
were paid put from the European Union budget.  From 2010 grants for plants which 
are meant for energy goals are paid out within the framework of consistents area 
payments.  

In article were described grants for energy plants obtained in Poland and their 
influence on homesteads. 

Key words: grants for energy plants, sourcing the original energy from 
sustainable energy source 
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UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI BIOGAZOWNI W POLSCE 
 
 
Wprowadzenie 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań, które 

napotykają i mogą napotykać firmy, chcące zainwestować w biogazownie  
w Polsce, a które mają wpływ na ich lokalizację.

1
 Kwestie mające wpływ na nią 

zostały zebrane i uporządkowane. W analizie wydzielono czynniki środowiskowe, 
przestrzenne, ekonomiczne, prawno-administracyjne, społeczno-kulturalne, 
polityczne oraz techniczno-technologiczne. W niniejszym badaniu zastosowano 
metodę krytycznej analizy. Podane informacje przedstawiają stan aktualny  
na lipiec 2016 r. i pochodzą zarówno ze źródeł pierwotnych, takich jak akty 
prawne, bazy danych statystycznych czy dokumenty instytucji państwowych, jak  
i źródeł wtórnych, takich jak raporty badawcze czy opracowania naukowe. 

 
Czynniki warunkujące lokalizację produkcji 
Rozważania nad teorią lokalizacji zostały zapoczątkowane w 1909 roku przez 

Alfreda Webera.
2
 Opracował on, skupiając się na maksymalnym obniżaniu 

kosztów,
3
 wzorzec metodyczny, którego istotą jest wyznaczenie miejsca  

o optymalnym zestawie czynników istotnych przy lokalizacji. Inny nurt odnosi się do 
czynników popytowych i głosi, że o lokalizacji decydują warunki zbytu, czyli 
możliwości osiągania jak największych zysków. Jednym z najważniejszych jego 
reprezentantów był Harold Hotelling, który wykazał, że przedsiębiorstwa wolą 
lokalizację w miejscach atrakcyjnych rynkowo.

4
 Rozwinął się również nurt łączący 

oba podejścia. Jednym z jego twórców był August Lösch, który miejsce lokalizacji 
widział tam, gdzie występuje maksymalny możliwy zysk nominalny, rozumiany jako 
różnica między przychodami a kosztami.

5
 W dyskusji nad lokalizacją produkcji głos 

zabierało potem jeszcze bardzo wielu badaczy i teoria lokalizacji  ewoluowała. 
Jej znaczenie wzrosło w czasach globalizacji i poskutkowało powstaniem  
wielu koncepcji uwzględniających możliwości działalności międzynarodowej  
i międzynarodowego podziału pracy, np. teoremat Heckschera-Ohlina.

6
 

W niniejszym artykule zostało zastosowane ujęcie teorii lokalizacji wg  
W. Budnera,

7
 który dokonał przystępnego podziału na kategorie: czynników, 

mających znaczenie dla wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

                                                           
1
 Zobacz też podobny tekst nt. elektrowni wiatrowych w Polsce (stan aktualny na grudzień 2015 r.) 
A. Staliński, Problemy lokalizacji farm wiatrowych w Polsce, w: Energetyka wiatrowa w wybranych 
aspektach, J. Maj, Piotr Kwiatkiewicz (red.). Poznań 2016, s. 69-95 

2
 A. Weber, Ueber den Standort der Industrien. Erster Teil: Reine Theorie des Standorts, 1909 

3
 H. Godlewska-Majkowska, Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warszawa 2013,  
s. 34-35 

4
 Ibidem, s. 37-38 

5
 Ibidem, s. 37 

6
 Ibidem, s. 38-39 

7
 W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstw. Poznań 2004 
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przez firmę, zarówno tych związanych ze stroną kosztową, jak i zbytową, oraz 
czynników wyłączających możliwość działania w pewnych miejscach w ogóle.  
To ujęcie jest bardzo podobne do metody PESTEL i wprawdzie nie należy do 
najpopularniejszych, ale zdaniem autora niniejszego tekstu, bardzo dobrze pasuje 
do usystematyzowania opisywanej sytuacji, dlatego zostało tu wykorzystane. 

Podmioty gospodarcze, chcące założyć punkt do swojej działalności, szukają 
miejsca, które zaspokoi ich potrzeby w zakresie dwóch kwestii: dostępności 
niezbędnych środków produkcji i możliwości zbytu swoich produktów. Ponadto, 
pod uwagę brane są również warunki danego miejsca pod kątem ograniczeń 
prowadzenia określonej działalności. Powyższe czynniki mogą ulegać zmianom 
nawet na małym obszarze. Przedsiębiorstwo, pragnące podjąć inwestycję, dąży  
do znalezienia miejsca maksymalizującego korzystne warunki przy zachowaniu ich 
struktury.

8
 

Warunki popytu na dany produkt czy usługę mają znaczenie przede 
wszystkim dla usług, które są ściślej związane z miejscem ich odbioru.  
W przypadku produkcji to znaczenie jest tym mniejsze, im taniej i łatwiej jest dany 
produkt dostarczyć z miejsca wytworzenia do odbiorcy.

9
 

Można wydzielić następujące ogólne rodzaje czynników produkcji:
10

 
A. Czynniki środowiskowe, które dotyczą zasobów środowiska naturalnego, 

potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jak surowce 
mineralne i inne, warunki klimatyczne, warunki krajobrazowe, dostępność 
wód, gleb itp. Należy pamiętać, że istotniejsze od samego występowania 
danych zasobów jest koszt ich pozyskania i opłacalność wykorzystania. 

B. Czynniki przestrzenne, które obejmują ukształtowanie terenu, odległości 
względem innych miejsc, dostępne powierzchnie, kształt i charakterystykę 
terenu. 

C. Czynniki ekonomiczne, które obejmują sytuację gospodarczą w kraju, 
 m.in. poziom cen i inflację, koszty płac czy kapitału, ale też np. rozwój 
infrastruktury technicznej. 

D. Czynniki społeczno-kulturowe, które obejmują stosunek ludności do danej 
działalności, tj. m.in. akceptacja sąsiedztwa danej inwestycji i gotowość do 
korzystania z produktów i usług, ale także światopogląd ludzi, ich aspiracje, 
poziom wykształcenia czy kultury. 

E. Czynniki polityczne, które odnoszą się do stosunku władz publicznych do 
danej działalności i to zarówno na poziomie państwa, jak i samorządów 
różnego szczebla. Ważne są kwestie takie, jak ich kompetencje i sposób 
sprawowania władzy. Istotna jest także stabilność polityczna kraju. 

F. Czynniki prawno-administracyjne, które są w dużym stopniu pochodną 
czynników politycznych. Obejmują one uregulowania prawne, m.in. 
przejrzystość regulacji, wysokość i stopień skomplikowania podatków, 
ograniczenia w transferze kapitału czy równość w traktowaniu podmiotów. 
Czynniki administracyjne to regulacje dotyczące m.in. atrakcyjności 
warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności, zwłaszcza ilości, 
zawiłości czy zasobochłonności procedur. 

                                                           
8 
Ibidem, s. 26 

9
 Ibidem, s. 28 

10
 Ibidem, s. 28-30 
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G. Czynniki techniczno-technologiczne, obejmujące procesy tworzenia  
i doskonalenia technologii, środków pracy, organizacji produkcji oraz 
zarządzania procesami, m.in. produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji itp. 

O atrakcyjności lokalizacji decyduje kombinacja wszystkich powyższych 
czynników. Nie wszystkie są równie istotne, a ich waga zależy od działalności 
gospodarczej. Są też pewne wymogi minimalne, bez których firma nie może 
działać i mimo atrakcyjności pozostałych warunków, miejsce nie pozwala  
na przeprowadzenie inwestycji. 

 
Czynniki środowiskowe 
Warunki środowiskowe ograniczają produkcję biogazu, przede wszystkim  

w zakresie potencjału produkcyjnego, który wyznacza maksymalną liczbę obiektów 
możliwych do powstania na określonym terenie. W tabeli nr 1 zestawione zostały 
szacunki potencjału produkcji biogazu w Polsce wg różnych podmiotów. Widać 
duży rozrzut wartości – od 5 do 25,9 mld m

3
. Wynika on przede wszystkim z różnic 

w założeniach – np. tego, ile ziemi uznać za możliwe do przeznaczenia na uprawy 
substratów do biogazowni rolniczych, czy jakie rośliny na nich uprawiać  
(z 1 ha można wówczas uzyskać różną ilość biomasy do fermentacji). Znaczenie 
mają też założenia dotyczące wsparcia publicznego dla tego sektora i dla innych 
OZE,

11
 co mogłoby pozwolić wykorzystać w ekonomicznie opłacalny dla inwestora 

sposób także droższy potencjał. 
 

Tabela nr 1: Roczny potencjał produkcji biogazu w Polsce wg różnych szacunków 
 

Podmiot szacujący Potencjał Zakres szacunków 

Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej, 
Polska Izba Biomasy, Polska Izba 
Gospodarcza Energii Odnawialnej  

i Stowarzyszenie Niezależnych 
Wytwórców Energii Skojarzonej

12
 

5-6 mld m
3
 biogaz 

Ministerstwo Gospodarki
13

 5-6 mld m
3
 biogaz 

Kazimierz Żmuda
14

 5,5 mld m
3
 biogaz rolniczy 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)
15

 6,6 mld m
3
 biogaz z kiszonek, odpadów 

przemysłowych i rolniczych 

Instytut Agroenergetyki
16

 10 mld m
3
 biogaz 

  

                                                           
11

 Mazowiecka Agencja Energetyczna, Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie. Warszawa 2009,  
s. 10 

12
 Ibidem  

13
 J. Strzelec-Łobodzińska, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki –  
z upoważnienia ministra – na interpelację nr 13549 w sprawie podjęcia działań mających na celu 
zwiększenie powstawania biogazowni jako jednego z elementów poprawy sytuacji energetycznej 
naszego kraju, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i wymagań UE w zakresie produkcji 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Warszawa, 27.01.2010 r., http://orka2.sejm.gov.pl/ 
IZ6.nsf/main/72EE5A79 (pobrano 12.07.2016 r.) 

14
 K. Żmuda, Potencjał biomasy do produkcji biogazu rolniczego w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, prezentacja z konferencji. Opole, 22 października 2009 r., s. 24 

15
 Mazowiecka Agencja Energetyczna, Biogaz rolniczy…, op. cit. s. 10 

16
 Instytut Agroenergetyki, Biogazownia w twojej gminie. Praktyczny poradnik dla pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa 2014, s. 6 
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Podmiot szacujący Potencjał Zakres szacunków 

dr hab. Michał Jasiulewicz, prof. PK
17

 11,7 mld m
3
 biogaz z kiszonek, odpadów 

przemysłowych i rolniczych 
oraz osadów z oczyszczalni 

ścieków 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
18

 18 mld m
3
 biogaz 

inż. Andrzej Curkowski
19

 25,9 mld m
3
 biogaz rolniczy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł wymienionych w przypisach przy 

podmiotach szacujących 
 

Wg Rejestru Wytwórców Biogazu Rolniczego, prowadzonego przez Prezesa 
Agencji Rynku Rolnego, 20 lipca 2016 r. w Polsce były 92 działające biogazownie 
rolnicze. Ich łączna zainstalowana moc elektryczna wyniosła 100,36 MW, zaś 
łączna wydajność instalacji 383 501 141,80 m

3
 rocznie.

20
 Oznacza to, że 

przeciętna wielkość takiego obiektu w Polsce to 1,091 MWel zaś wydajność  
i gazochłonność 3 821 254,9 m

3
 gazu rocznie na każdy 1 MWel. Zakładając 

powyższy przelicznik, przy potencjale produkcyjnym 5-25,9 mld m
3
, maksymalna 

moc możliwa do osiągniecia wahałaby się w przedziale 1308 do 6778 MWel., zaś 
obecne wykorzystanie potencjału byłoby na poziomie 1,4-7,5%. Oznacza to, że 
ograniczenia środowiskowe, rozumiane jako wielkość zasobów do produkcji, 
pozwalają na ogromny rozwój rynku biogazu rolniczego w Polsce i jego wzrost od 
kilkunastu do kilkudziesięciu razy, w porównaniu ze stanem obecnym. Do tego 
dochodzi jeszcze produkcja biogazu z odpadów przemysłowych, tj. odpadów 
poubojowych czy z przetwórstwa żywności, a także z osadów ściekowych 
oczyszczalni. 

 
Czynniki przestrzenne 
Biogazownie są oparte na stałym dostarczaniu substratów do wytwarzania 

gazu, więc duże znaczenie ma koszt jego pozyskania i przechowywania.  
W przypadku jednomegawatowego obiektu, wykorzystującego kiszonkę kukurydzy 
i gnojowicę, jest to ponad 50% kosztów operacyjnych.

21
 W takiej sytuacji ważne 

jest, by jej źródło znajdowało się blisko, by obniżyć koszty logistyczne. Pierwsze 
biogazownie w Polsce lokalizowano najczęściej przy dużych gospodarstwach 
rolno-hodowlanych, które generują dużą ilość gnojowicy i kiszonki kukurydzy. 
Potem jednak szybko nastąpiło przesunięcie w kierunku lokalizacji przy zakładach 
przetwórstwa rolno-spożywczego (takich jak cukrownie, gorzelnie, ubojnie, zakłady 

                                                           
17

 M. Jasiulewicz, Potencjał produkcji biogazu w Polsce, Politechnika Koszalińska, prezentacja  
z Międzynarodowego Seminarium „Biogazownie dla Pomorza” oraz Międzynarodowego Spotkanie 
Klastrów Ekoenergetycznych, Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku, 10-12 maja 2010. Podana 
wartość to 272 PJ, co na m

3
 zostało przeliczone wg danych IEO, którego szacunki podano jako 153 

PJ, równoważne 6,6 mld m
3
 

18
 G. Klima, D. Poznańska (red.), Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Analiz Strategicznych. Warszawa 2015, s. 22 

19
 A. Curkowski, Rynek biogazu rolniczego. Stan obecny i perspektywy rozwoju sektora, „Energetyka 
Cieplna i Zawodowa”, nr 12/2011-1/2012, s. 74. Podana wartość to 600,167 PJ, co na m

3
 zostało 

przeliczone wg danych IEO, którego szacunki podano jako 153 PJ, równoważne 6,6 mld m
3
 

20
 Prezes Agencji Rynku Rolnego, Rejestr wytwórców biogazu rolniczego (stan na dzień: 20.07.2016 r.), 
Agencja Rynku Rolnego, http://www.arr.gov.pl/data/02004/rejestr_wytworcow_biogazu_rolniczego_ 
15072016.pdf (pobrano 20.07.2016 r.) 

21
 S. Koch-Kopyszko, Czy nowe prawo pozwoli na uzyskanie rentowności biogazowi? „Czysta Energia”, 
nr 6/2015, s. 12 

http://www.arr.gov.pl/data/02004/rejestr_wytworcow_biogazu_rolniczeg
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przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego oraz mleczarnie). Argumentem na 
rzecz takich decyzji stała się, poza bliskością źródła surowca do przetwarzania, 
także bliskość odbiorcy ciepła, i to całorocznego, co pozwala na zwiększenie 
zysków dzięki kogeneracji.

22
 O ile w IV kwartale 2011 r. odpady z przetwórstwa 

rolno-spożywczego stanowiły zaledwie około 10% substratów do produkcji biogazu 
rolniczego w Polsce, to w IV kwartale 2012 r. było to już około 50%.

23
 Poza 

bliskością źródła zaopatrzenia ważne jest również, by biogazownia znajdowała  
się blisko miejsca, mogącego być punktem odbioru przefermentowanej masy – łąk 
czy pól do regularnego nawożenia. 

Prawne wymogi, dotyczące minimalnych odległości biogazowni od innych 
obiektów, są w Polsce bardzo niewielkie. Np. komory fermentacyjne i zbiorniki 
biogazu rolniczego powinny znajdować się co najmniej 20 m od pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich; silosy na 
kiszonkę zaś co najmniej 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych, które się w nich 
znajdują. Sąsiedztwo miejsc przetwórstwa żywności, przy których się często 
lokalizuje biogazownie, zwiększa nieco tę odległość – do 50 m od budynków 
służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków 
spożywczych,

24
 ale nadal nie jest to utrudnienie, które sprawiałoby problemy  

ze znalezieniem odpowiedniego miejsca. 
Nie ma prawnych ograniczeń dotyczących lokowania biogazowni względem 

wiatru i kierunku przewiewania uciążliwych dla otoczenia zapachów, jakie są 
emitowane, gdy następuje wymiana substratów do produkcji biogazu. Kiedyś istniał 
wymóg, by zapachowo uciążliwe dla otoczenia budowle rolnicze musiały być 
lokalizowane z uwzględnieniem wiatru wiejącego przez najdłuższą cześć roku, by 
znajdowały się po stronie zawietrznej od budynków przeznaczonych dla ludzi  
i obszarów chronionych,

25
 jednak zapis ten został uchylony w 2013 r.

26
 Obecnie 

pozostał natomiast wymóg, że takie budowle powinny być odizolowane od 
przyległych terenów pasem zieleni złożonym ze średnio- i wysokopiennej 
roślinności.

27
 Nie stanowi to przeszkody w znalezieniu miejsca na inwestycję, ale 

może podnieść jej koszty, jeśli nie zlokalizuje się jej w miejscu, w którym taka 
roślinność już się znajduje. 

Niezależnie od wymogów prawnych, zaleca się jednak, by biogazownie 
lokalizować w odległości co najmniej 300 m, a najlepiej co najmniej 500 m od 
zabudowań mieszkalnych, na wschód lub północny wschód od nich, gdyż w Polsce 

                                                           
22

 A. Curkowski, Rynek biogazu…, op. cit., s. 75 
23

 S. Koch-Kopyszko, Czy nowe prawo…, op. cit. s. 13 
24

 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 
poz. 81), załącznik 1., § 7-8a 

25
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 1997 
nr 132 poz. 877), § 1 

26
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2013 poz. 472), § 1., pkt. 9 

27
 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 sierpnia 2013 r.…, op. cit., § 12 
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przeważają wiatry zachodnie i południowe. Ponadto należy tak ją zaplanować,  
by transport surowców odbywał się przez jak najmniej zamieszkałe obszary.

28
  

Ograniczenia są możliwe również w zakresie zagospodarowania danego 
terenu. Lokalne samorządy mogą wykluczyć możliwość lokowania elektrowni  
na obszarach o podwyższonej konfliktowości krajobrazowej, tj. np. powołując  
się na możliwy negatywny wpływ na turystykę czy wartości rekreacyjne terenów. 
Zapisy te mogą przybrać wiążącą formę prawną, poprzez miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
Czynniki ekonomiczne 
Do czynników ekonomicznych w niniejszej analizie zaliczone zostaną koszty 

czynników produkcji, dostępu do infrastruktury technicznej, a także atrakcyjność 
poziomu cen, z uwagi na to, iż to właśnie te czynniki mogą potencjalnie mieć 
największy wpływ na biogazownie. 

W 2015 r. Polska zajmowała 23 miejsce w UE (na 28) pod względem kosztów 
pracy. Wynosiły one wówczas średnio 8,6 EUR za godzinę, co stanowiło zaledwie 
34% średniej unijnej wynoszącej 20,6 EUR/h. Jest tu zauważalny relatywny wzrost 
– w 2000 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 25%.

29
 W skali świata Polska wypada 

jednak dużo gorzej, gdyż UE to jeden z najbogatszych regionów świata. Polska 
zajmowała w 2015 r. pod względem nominalnego PKB na mieszkańca 52 miejsce 
na świecie, wśród niepodległych państw (na 183 w rankingu Banku Światowego),  
z wynikiem 12 494 USD, przy średniej światowej 9 997 USD i medianie 4 897 
USD.

30
 Perspektywa dotycząca przyszłych kosztów jest tu dla inwestorów 

niekorzystna, gdyż od lat wzrost płac jest wyższy niż inflacja. W latach 2005-2014 
ogólny poziom cen wzrósł o 25%, zaś średnia pensja o 60%.

31
 

Kolejna kwestia dotyczy samej ziemi. Do zbudowania biogazowni  
o przeciętnej wielkości 1 MW potrzeba zwykle 2-3 ha ziemi. Działka nie powinna 
mieć zbyt wydłużonego kształtu, ale stanowić zwartą formę.

32
 Średnia cena 

gruntów ornych w Polsce wynosiła w I kwartale 2016 r. 39 003 zł,
33

 co oznacza, że 
dla przeciętnej biogazowni koszt jej zakupu wyniósłby około 80-120 tys. zł, czyli 
około 0,5-0,8% całkowitego kosztu inwestycji, co nie powinno stanowić przeszkody 
w lokowaniu obiektów. Przekształcenie charakteru gruntów na inwestycyjny może 
jednak znacznie podnieść koszty. Bardzo ważne jest natomiast pozyskanie taniego 
źródła surowca do produkcji biogazu, gdyż dla pewnych typów biogazowni jest to 

                                                           
28

 Instytut Agroenergetyki, Biogazownia w twojej gminie…, op. cit., s. 106 
29

 Eurostat, Labour costs annual data – NACE Rev. 2, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/ 
refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00173&language=en (pobrano 23.07.2016 r.) 

30
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największy z kosztów operacyjnych (ponad 50% dla 1 MW obiektu na kiszonkę 
kukurydzy i gnojowicę

34
). 

Dostęp do kapitału jest w Polsce bardzo łatwy. Wg rankingu Doing Business, 
w 2016 nasz kraj znajdował się na 19 miejscu na świecie pod względem łatwości 
wzięcia kredytu.

35
 Stopa lombardowa Narodowego Banku Polskiego, której 

czterokrotność wyznacza maksymalny dozwolony poziom oprocentowania 
kredytów w Polsce,

36
 wg stanu na 23 lipca 2016 r. wynosiła 2,5%,

37
 a więc była 

dość niska. Perspektywa w tym zakresie jest bardzo korzystna dla inwestorów, 
bowiem jeśli porównać na całym świecie wysokość stóp procentowych

38
 z PKB na 

mieszkańca,
39

 łatwo zauważyć zależność, że im bogatsi mieszkańcy danego kraju, 
tym niższe są w nim stopy procentowe. W związku z tym i z faktem systematycznie 
rosnącego PKB na mieszkańca Polski i dobrych perspektyw w tym zakresie, należy 
spodziewać się, że stopy procentowe pozostaną niskie, a w dłuższej perspektywie 
mogą jeszcze spaść. 

Średnia cena (dla odbiorców) energii elektrycznej w Polsce w 2015 r. wynosiła 
równowartość 0,1444 EUR/kWh dla średniej wielkości gospodarstwa domowego 
oraz 0,0833 EUR/kWh dla średniej wielkości odbiorcy przemysłowego. Dla 
porównania średnia unijna to odpowiednio 0,2082 EUR/kWh i 0,089 EUR/kWh przy 
medianie 0,1701 EUR/kWh i 0,08255 EUR/kWh.

40
 Można jednocześnie zauważyć 

dodatnią korelację między cenami elektryczności a PKB na mieszkańca – wyższe 
ceny charakteryzują bogatsze kraje. Pozwala to wysunąć wnioski, że Polska na tle 
UE jest obecnie pod względem cen zbytu energii dość mało atrakcyjnym miejscem 
dla inwestycji, jednak stale rosnące PKB na mieszkańca kraju pozwala 
przypuszczać, że z czasem ceny mogą wzrastać, więc i atrakcyjność inwestycji 
może być wyższa. 

Ograniczeniem przy powstawaniu różnego rodzaju elektrowni jest 
konieczność podłączenia ich do sieci, co wiąże się często z bardzo dużymi 
kosztami, wynikającymi z przypięcia kabla biegnącego z elektrowni do głównego 
punktu zasilającego (GPZ), czyli stacji transformatorowej. Budowa 1 km linii 
przesyłowej na lądzie wiąże się z wydatkiem rzędu 300-600 tys. PLN.

41
 Często się 

zdarza, że najbliższy GPZ znajduje się wiele kilometrów od elektrowni,  
co generuje dodatkowe ogromne wydatki. W niewielkim stopniu zależą one  
od wielkości inwestycji. Oznacza to, że opłacalność takiego przyłącza zależy  
od wielkości podłączanej mocy – im jest ona większa, tym na większą ilość prądu 
rozłożą się koszty. Biogazownie mają jednak maksymalną wielkość ograniczoną 
ilością dostępnych w okolicy substratów do produkcji gazu. Przewożenie ich  
z większej odległości jest bowiem bardzo kosztowne. To oznacza, że powstanie 
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biogazowni może być w wielu miejscach nieopłacalne, z uwagi na ogromny koszt 
podłączenia do sieci. 

 
Czynniki prawno-administracyjne 
Ułatwieniem dla inwestorów w kwestii kosztów podłączenia do sieci jest fakt, 

że za przyłączenie instalacji OZE o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej 
niż 5 MW, operator sieci pobiera opłatę w wysokości jedynie połowy kwoty 
rzeczywistych kosztów, zaś mikroinstalacje (tj. do 40 kW) są całkowicie zwolnione 
z opłat.

42
 Efekty skali niweczą jednak ekonomiczny sens mikroinstalacji. 

Dodatkowym ograniczeniem jest zapis w Prawie energetycznym, że obiekty 
stosujące kogenerację płacą połowę kosztów przyłączenia, tylko jeśli mają 
zainstalowaną moc elektryczną poniżej 1 MW.

43
 Wg Rejestru Wytwórców Biogazu 

Rolniczego, na 92 działające 20 lipca 2016 r. w Polsce biogazownie rolnicze, 
wszystkie były obiektami kogeneracyjnymi.

44
 Wynika to ze względów technicznych 

– spalając gaz nie da się całego ciepła przetworzyć na energię elektryczną, więc, 
by go nie marnować, można je przesłać dalej do sieci ciepłowniczej lub na 
potrzeby konkretnego obiektu. Pozwala to zwiększyć przychody i zyski z takiego 
przedsięwzięcia. Spośród obiektów wpisanych do Rejestru Wytwórców Biogazu 
Rolniczego, od momentu wejścia w życie ustawy o OZE, tj. 3 kwietnia 2015 r. do 
20 lipca 2016 r., 15 na 35 (43%) stanowią instalacje o zadeklarowanej mocy 0,999 
MW. Przedtem na 57 było jedynie 7 (12%) takich oraz 2 o mocy 0,99 MW i 0,996 
MW.

45
 Wskazuje to na silny wpływ ustawowych ograniczeń, ale również  

na ogromne znaczenie kosztów podłączenia do sieci w rachunku ekonomicznym 
biogazowni. 

Energię elektryczną odnawialnych źródeł skupuje się obecnie poprzez  
aukcje, które prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłasza, organizuje  
i przeprowadza nie rzadziej niż raz w roku.

46
 Polegają one na tym, że URE ogłasza 

coś w rodzaju przetargu na dostawy energii z OZE, który wygrywają ci, którzy 
zaoferują najniższe ceny. W pierwszej wersji ustawy o odnawialnych źródłach 
energii nie było koszyków technologicznych, a jedynie podział na instalacje  
o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 1 MW i większej niż  
1 MW.

47
 Wszystkie źródła rywalizowały ze sobą, co rodziło obawy o to, że koszyk 

powyżej 1 MW zostanie zdominowany przez elektrownie wiatrowe, które cechują 
się najniższym bezpośrednim jednostkowym kosztem produkcji. W uchwalonej  
22 czerwca 2016 r. zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (weszła  
w życie 1 lipca) wprowadzono kilka dodatkowych kategorii w ramach obu grup 
wielkościowych instalacji. W kontekście biogazowni istotne jest wydzielenie jako 
jednej z nich instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania 
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energii elektrycznej.
48

 Znacząco poprawi to konkurencyjność biogazowni  
w stosunku do innych OZE i zwiększy atrakcyjność ich lokalizacji w Polsce. 

Odbiorcy przemysłowi z pewnej grupy dziedzin działalności (wymienionych  
w art. 52., ust. 6. ustawy o OZE), zużywający co najmniej 100 GWh rocznie oraz 
dystrybutorzy energii elektrycznej, sprzedający ją końcowym odbiorcom innym niż 
ww. odbiorcy przemysłowi, są zobowiązani uzyskiwać i przedstawiać prezesowi 
URE do umorzenia świadectwa pochodzenia energii z OZE wytworzonej na terenie 
Polski lub jej wyłącznej strefy ekonomicznej,

49
 w ilości zależnej od ich zużycia  

i sprzedaży energii.
50

 W przeciwnym razie muszą uiścić opłatę zastępczą 
(dopuszczalne tylko, jeśli nie było możliwości zakupu świadectw na sześciu 
sesjach, w których dany podmiot składał zlecenia

51
 lub gdy ich cena jest wyższa 

niż opłata zastępcza
52

), która wynosi 300,03 zł/MWh.
53

 Zmiana ustawy o OZE  
22 czerwca 2016 r. wprowadziła ponadto nowe rodzaje świadectw – dla biogazu 
rolniczego, dla energii elektrycznej z niego wytworzonej oraz dla pozostałej  
energii elektrycznej.

54
 Ma to zwiększyć dochody właścicieli biogazowni, których 

potencjał spadł na skutek ogólnej nadpodaży certyfikatów. Pozwoli to zwiększyć 
atrakcyjność lokowania takich obiektów w Polsce. 

Rozpoczęcie działalności w zakresie produkcji biogazu wymaga również 
zdobycia pewnych zgód i pozwoleń. Ich pozyskanie w większości przypadków 
(choć nie wszystkich) nie stanowi problemu w lokalizacji takiego obiektu, a jedynie 
dodatkowo angażuje administracyjnie. Np., pobór wód powyżej 5 m³/dobę stanowi 
szczególne korzystanie z wód,

55
 a w takim przypadku wymagane jest pozwolenie 

wodnoprawne.
56

 Przykładowo, biogazownia korzystająca głównie z kiszonki  
z kukurydzy zużywa 5 m³ wody na dobę już przy mocy 70 kWel.

57
 Biogazownie  

o zainstalowanej mocy elektrycznej, większej niż 0,5 MW lub wytwarzające 
ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego, wykorzystywanego do innych celów niż 
produkcja energii elektrycznej, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.

58
 Oznacza to, że ich budowa wiąże się  

z kwestiami, takimi jak konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach,

59
 a w pewnych przypadkach także oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko.
60

 Problemem może być natomiast to, że 
dodatkowo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega konsultacjom 
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społecznym, co grozi konfliktem z lokalną społecznością i może znacząco 
wydłużyć procedurę, lub nawet uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji.

61
 

Ułatwieniem jest fakt, że wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest 
zwolnione z obowiązku posiadania koncesji.

62
 

 
Czynniki społeczne 
Stosunek lokalnej ludności zamieszkującej tereny, na których miałaby być 

realizowana inwestycja w biogazownię, ma duże znaczenie, gdyż społeczny opór 
może wywołać spore problemy. Biogazownie są bardzo konfliktogennymi 
inwestycjami. Wg danych z 2012 r., w prawie 30% spośród planowanych  
i realizowanych (na różnych etapach) biogazowni w Polsce, wystąpił opór ludności, 
który spowodował w części przypadków spore opóźnienia, wzrost kosztów lub 
nawet rezygnację z inwestycji.

63
 Protesty przybierają formy takie, jak np. obstrukcja 

w fazie planowania i uzyskiwania pozwoleń na budowę, składanie odwołań i skarg 
do samorządowego kolegium odwoławczego, ABW i innych organów, protesty 
uliczne, blokady dróg dojazdowych, doniesienia do prokuratury na inwestorów  
i urzędników, kampanie medialne czy wywieranie wpływu poprzez wójta i/lub radę, 
grożąc ich odwołaniem.

64
 Najczęstsze obawy mieszkańców terenów, na których 

inwestycja miałaby być dokonana, przedstawiono na rysunku nr 1. 
 

Rysunek nr 1: Najczęstsze obawy wobec biogazowni 
 

 
Źródło: Instytut Agroenergetyki, Biogazownia w twojej gminie. Praktyczny poradnik dla 

pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa 2014, s. 102 
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Często sprzeciw wynika z braku wiedzy. Społeczny opór może być dokuczliwy 
dla inwestora, nawet, jeśli protestujący są w mniejszości. Np. w województwie 
lubelskim, inwestycje w biogazownie są skutecznie blokowane, mimo poparcia 
wynoszącego 70%.

65
 Nawet niewielka grupa przeciwników jest w stanie 

tego dokonać, często bazując na nierzetelnych informacjach. Brak wiedzy  
nt. rzeczywistych skutków inwestycji jest bowiem jedną z najczęstszych przyczyn 
oporu, a problemom zapobiec może zwykle rzetelna kampania informacyjna  
i otwartość inwestora na konsultacje społeczne.

66
 

 
Czynniki polityczne  
Na poziomie ogólnokrajowym warunki do rozwoju energetyki biogazowej  

są korzystne, z uwagi na unijną dyrektywę 2009/28/WE, która zobowiązuje  
każde państwo członkowskie UE do osiągnięcia do 2020 r. określonego 
minimalnego poziomu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Dla Polski 
jest to wartość 15%.

67
 Wg danych z Eurostatu, w 2014 r. udział OZE  

w całkowitym zużyciu energii (nie tylko elektrycznej) wyniósł 11,4%.
68

 W sektorze 
elektroenergetycznym wskaźnik ten wyniósł 12,4%.

69
 W 2014 r. biogazownie  

w Polsce odpowiadały za 4,1% produkcji energii elektrycznej z OZE, zaś w latach 
2009-2014 za 4,5% wzrostu tej produkcji. Dla porównania, dla energii wiatrowej 
wskaźniki te wynosiły odpowiednio 38,7% i 59,1%.

70
 Tak więc w ostatnich latach 

realizacja celu dotyczącego udziału OZE opierała się głównie na energii 
wiatrowej. Jeszcze w 2015 r. wydawało się, że ten kierunek rozwoju zostanie 
utrzymany w najbliższych latach, jednak zmiana władzy w Polsce jesienią  
2015 r. wiązała się również ze znaczącą zmianą polityki energetycznej.  
W zakresie OZE przejawiła się ona w zm ianie Ustawy o odnawialnych źródłach 
energii, która została przyjęta 22 czerwca 2016 r. (z nielicznymi wyjątkami weszła 
w życie 1 lipca 2016 r.),

71
 a także w uchwaleniu Ustawy o inwestycjach  

w zakresie elektrowni wiatrowych 20 maja 2016 r. (weszła w życie 16 lipca  
2016 r.).

72
 Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski, podsumował swoją politykę  

w słowach „Mniej wiatraków, więcej biogazowni”.
73

 Te dwa źródła energii zostały 
bowiem objęte największymi zmianami – wiatrowa została znacznie ograniczona, 
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zaś dla biogazowni stworzono dużo korzystniejsze niż przedtem warunki. 
Najważniejszym powodem takiego przesunięcia była kwestia stabilności dostaw 
prądu, której wiatraki nie gwarantują, generując duże koszty rezerwowych 
mocy.

74
 Biogazownie, mogąc produkować prąd cały czas i dostosowywać swoją 

produkcję w zależności od zmieniającego się zapotrzebowania, wychodzą 
naprzeciw tym problemom, dlatego bardzo dobrze wpisują się w oczekiwania 
wobec elektrowni i dlatego jest bardzo prawdopodobne, że klimat polityczny  
do ich rozwoju będzie dalej korzystny. 

Pozytywna atmosfera polityczna przejawia się m.in. w dotacjach na budowę 
instalacji biogazownianych. Są one jednak finansowane przede wszystkim z UE, 
a nie z budżetu polskiego. Np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020, oferuje dotacje na OZE oraz na ich podłączanie do sieci 
przesyłowej poprzez budowę linii o napięciu 110 kV. Na ten cel przeznaczono  
na całą Polskę 300 mln EUR, z czego połowę na instalacje wytwórcze, a połowę 
na sieć przesyłową. Biogazownie mogą uzyskać tu dofinansowanie, jeśli mają 
moc znamionową powyżej 1 MWel.

75
 Środki są dostępne również m.in. w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, choć na różnych warunkach. Przykłado-
wo, w województwie wielkopolskim dofinansowanie mogą uzyskać biogazownie 
do 1 MWel,

76
 a w śląskim powyżej 1 MWel.

77
 Są też pomniejsze konkursy na 

dofinansowanie różnego typu. Jak będzie wyglądać wsparcie z budżetu 
polskiego dla powstawania biogazowni w kolejnych okresach programowania UE, 
gdy dotacje dla Polski będą znacznie mniejsze, jeszcze nie wiadomo. 

 
Czynniki techniczne 
Rynek biogazowni rolniczych w Polsce jest bardzo młody. Pierwszy obiekt  

o mocy 0,946 MWel i 1,101 MWt powstał w 2005 r. w Pawłówku na Pomorzu,  
a jego właścicielem jest firma Poldanor. Kolejne 2 biogazownie powstały dopiero  
w 2008 r.; w 2009 r. 4 następne, podobnie jak w 2010 r.

78
 Pierwsze biogazownie 

rolnicze w Polsce były realizowane samodzielnie przez inwestorów. Miało to na 
celu znaczące obniżenie kosztów, w porównaniu z powierzaniem wykonania 
zagranicznym firmom. Minusem takiego rozwiązania było jednak ryzyko błędów 
wynikłych ze stosowania nieznanych i niesprawdzonych rozwiązań, czego 
następstwem mogło być gorsze wykonanie obiektu, a co za tym idzie, niższe  
od założonych parametry wydajnościowe. Następnie, gdy wprowadzono korzystne 
uregulowania prawne i rozwinięto system wsparcia dla takich inwestycji, 
wykonywanie biogazowni zaczęło być powierzane doświadczonym tym firmom 
zagranicznym, które posiadały odpowiednią wiedzę i technologię. Pochodziły one 
głównie z Niemiec i Austrii. Z czasem jednak polskie firmy, które zainwestowały  
w biogazownie, nauczone własnym doświadczeniem, zaczęły same oferować 
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usługi budowy pod klucz.
79

 Obecnie w Polsce nie brak krajowych dostawców 
technologii i ich pozyskanie nie stanowi żadnego problemu, zarówno w kwestii 
kompleksowej budowy, jak i wyposażenia w określone wybrane elementy. 

 
Podsumowanie i wnioski 
Do najważniejszych czynników, wpływających na lokalizację biogazowni  

w Polsce, należą kwestie związane z wysokim kosztem podłączenia do sieci 
przesyłowej – zarówno pod względem ekonomicznym (wysoki koszt budowy linii  
w stosunku do wartości całej inwestycji), jak i prawnym (ponoszenie przez 
inwestora połowy kosztów dla obiektów kogeneracyjnych tylko poniżej 1 MW). 
Uregulowania prawne wpływają bardzo silnie na atrakcyjność inwestowania  
w biogazownie w Polsce, w większości pozytywnie. Na aukcjach energii 
elektrycznej, biogazownie rolnicze są w osobnym koszyku, a na dodatek otrzymują 
osobne świadectwa pochodzenia. Atmosfera polityczna do dalszego tworzenia 
sprzyjających uregulowań na poziomie makro jest również bardzo pozytywna, choć 
nieznany jest jeszcze poziom wsparcia dla budowy instalacji biogazowych po  
2020 r., co jest jedną z najważniejszych kwestii dla inwestorów. Bardzo duży 
wpływ mają również kwestie społeczne, gdyż łatwo o konflikt z lokalną 
społecznością, a często kończy się on kosztownie dla inwestora. Szczegółowa 
lokalizacja musi (choć nie jest to wymóg prawny) koniecznie uwzględniać 
usytuowanie względem zabudowań mieszkalnych, by zminimalizować 
dokuczliwość zapachową. Problemów w lokowaniu biogazowni w Polsce nie 
stanowią natomiast kwestie pozyskania technologii czy większość procedur 
administracyjnych, choć ich spełnienie może zająć trochę czasu. Potencjał 
produkcyjny kraju pozwala na bardzo duży rozwój tego rynku. Czynniki produkcji, 
potrzebne w biogazowniach, również są w Polsce na ogół łatwo dostępne dość 
niskim kosztem, choć szybki wzrost płac jest niekorzystną tendencją. Niezwykle 
ważne jest natomiast, by obiekt ulokować w pobliżu źródła zaopatrzenia w tanie 
surowce do fermentacji, oraz, by znalazł się on blisko całorocznego odbiorcy ciepła 
(a także by mieć gdzie utylizować przerobioną masę, ale o to łatwiej). 

Wybierając, spośród lokalizacji w Polsce, miejsce na biogazownię, najbardziej 
należy się kierować bliskością kilku rzeczy: miejsca podłączenia do sieci 
przesyłowej, źródła surowców oraz odbiorcy ciepła, a z bliższą dokładnością zaś 
bliskością zabudowań mieszkalnych. W zakresie czynników, na których siłę  
i kierunek oddziaływania inwestorzy mają wpływ, należy zwrócić szczególną uwagę 
na kwestie stosunku lokalnej ludności. Pozytywne jej nastawienie można na ogół 
osiągnąć niskim kosztem i akceptowalnymi dostosowaniami. Pozwoli to natomiast 
uniknąć opóźnień w inwestycji oraz ponadplanowego zwiększenia jej kosztów. 
Dlatego planując ulokowanie biogazowni, należy przeprowadzić rzetelną kampanię 
informacyjną i upewnić się, że nie naruszy się ważnego interesu przyszłych 
sąsiadów. 

 
Streszczenie 
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie uwarunkowań, które napotykają 

i mogą napotykać firmy zamierzające inwestować w Polsce, a które mają wpływ  
na lokalizację ich przedsięwzięć. Kwestie, mające wpływ na nią, zostały zebrane 
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i uporządkowane. W grupie determinant lokalizacji biogazowni w Polsce 
wydzielono czynniki środowiskowe (potencjał produkcji substratów), przestrzenne 
(odległości od zabudowań i odbiorców), ekonomiczne (koszty czynników produkcji  
i podłączenia do sieci), prawno-administracyjne (finansowanie podłączenia  
do sieci, skup energii, świadectwa pochodzenia i procedury), społeczno-kulturalne 
(stosunek lokalnych społeczności), polityczne (na ile władze sprzyjają 
biogazowniom oraz dotacje) oraz techniczno-technologiczne (dostępność 
technologii). Największe znaczenie okazały się mieć kwestie podłączenia do sieci 
(zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i prawnym), uregulowania prawne 
dotyczące skupu energii i jego wsparcia oraz lokalizacja przy podmiotach 
będących jednocześnie dostawcami i odbiorcami. Duże znaczenie może mieć 
również stosunek społeczeństwa, który jest zmienną w największym zakresie 
zależącą od inwestora i to na ile będzie to nastawienie przychylne, zależy  
w ogromnym zakresie od podjętych przez inwestora działań pijarowych. 
Lokalizacja biogazowni w Polsce nie jest natomiast ograniczona dostępnością 
technologii, kosztem części czynników produkcji, ani (jeszcze przez długi czas) 
potencjałem produkcyjnym kraju. Atmosfera polityczna jest obecnie bardzo 
sprzyjająca dla tego typu inwestycji. W prezentowanym badaniu zastosowano 
metodę krytycznej analizy. Podane informacje przedstawiają stan aktualny  
na lipiec 2016 r. i pochodzą zarówno ze źródeł pierwotnych, takich jak akty 
prawne, bazy danych statystycznych czy dokumenty instytucji państwowych, jak  
i źródeł wtórnych, takich jak raporty badawcze czy opracowania naukowe. 

Słowa klucze: biogazownie, lokalizacja, elektroenergetyka, inwestycje, 
Polska 

 
Summary 
The purpose of this paper is to describe the conditions that face and may face 

companies eager to invest in biogas power plants in Poland, which have an impact 
on location of their enterprises. Factors affecting it have been collected and sorted. 
Among the determinants of the location there were distinguished environmental 
factors (substrates production potential), spatial (distance from buildings and 
customers), economic (cost of factors of production and connection to the grid), 
legal and administrative (financing the connecting to the grid, buying the energy, 
certificates of origin and procedures), socio-cultural (the attitude of local 
communities), political (how authorities favour biogas power plants as well as 
public support) and technical and technological (availability of technology). It turned 
out that the most important are issues of connecting to the grid (both in terms  
of economic and legal factors), regulations on the purchase of energy and their 
support as well as location near the entities who are both suppliers and customers. 
Important there may also be attitude of the society, which is a variable in the 
greatest extent depend on the investor and how it will be favourable, it depends in 
a large extent of public relation actions taken by him. The location of biogas plants 
in Poland, however, is not limited by the availability of technology, the cost of part 
of the production factors, nor (already long time) production potential of the 
country. Political atmosphere is now very favourable for this type of investment. In 
the present study there were used the method of critical analysis. The information 
provided represent the state of art as on July 2016 and come from both primary 
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sources, such as legal acts, statistical databases and documents of public 
institutions and from secondary sources such as research reports and scientific 
studies. 

Key words: biogas power plants, localisation, power generation, investments, 
Poland 
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ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII IMPEDANCYJNEJ W MONITORINGU 

PROCESU SUSZENIA PŁODÓW ROLNYCH 
 
 
1. Wprowadzenie 
Suszenie należy do najczęściej spotykanych sposobów przetwarzania płodów 

rolnych. Jednocześnie, procesy suszarnicze są jednymi z najbardziej 
energochłonnych procesów jednostkowych w przetwórstwie spożywczym.  
W tej sytuacji poprawa ich przebiegu może prowadzić do istotnego ograniczenia 
zużycia energii. Jedną z możliwości optymalizacji procesów suszarniczych jest 
wykorzystanie nowoczesnych metod pomiarowych i algorytmów sterowania. 
Wymaga to jednak opracowania wiarygodnych metod, pozwalających na ciągły 
(on-line) pomiar wilgotności suszonego materiału w sposób bezinwazyjny i przy 
zachowaniu akceptowalnego kosztu ich aplikacji. Potencjalnie najlepszą 
perspektywę mają metody wykorzystujące elektryczne właściwości materiałów 
pochodzenia roślinnego. Technologia przetwórstwa płodów rolnych zna szereg 
zastosowań metod pomiarowych wykorzystujących impedancję materiału 
roślinnego w monitoringu procesów przetwórczych – obszerną pracę przeglądową 
na ten temat napisał np. Jha ze współautorami.

1
 W niniejszej pracy podjęto próbę 

eksperymentalnej weryfikacji możliwości zastosowania pomiarów impedancji 
suszonego materiału do wnioskowania o wilgotności tego materiału. Jako 
przykładowy materiał do badań wybrano aronię czarnoowocową (Aronia 
melanocarpa).

2
 Owoce te, ze względu na krótki okres możliwego przechowywania 

w stanie surowym, często poddawane są suszeniu. Dodatkowo, przebieg procesu 
suszenia aronii ma wpływ na właściwości produktu końcowego,

3
 stąd pożądana 

jest kontrola on-line tego procesu. 
 
2. Spektroskopia impedancyjna 
Spektroskopią impedancyjną nazywa się metodę badawczą, wykorzystującą 

analizę zależności składowych zespolonej impedancji badanego układu  
od częstotliwości.

4
 Po wprowadzeniu badanego materiału przewodzącego 

pomiędzy dwie elektrody, układ taki można w uproszczeniu traktować jako złożenie 
(szeregowe i równoległe) pewnej ilości elementów pasywnych, takich jak rezystory 
i kondensatory. W zależności od przyjętej struktury, model taki lepiej lub gorzej 
będzie aproksymował wyniki uzyskane eksperymentalnie. Dla materiałów 
pochodzenia roślinnego, w pracach autorstwa Hayden i in., już na przełomie lat 60. 

                                                           
1 

S.N. Jha, K. Narsaiah, A.L. Basediya, R. Sharma, P. Jaiswal, R. Kumar, R. Bhardwaj, Measurement 
techniques and application of electrical properties for nondestructive quality evaluation of foods –  
a review, “Journal of Food Science and Technology” 48 (2011), s. 387-411

 

2
 S.E. Kulling, M.R. Harshadei, Chokeberry (Aronia melanocarpa) – A Review on the Characteristic 
Components and Potential Health Effects, „Planta Medica” 74 (2008), s. 1625-1634 

3
 A. Calin-Sanchez, A. Kharaghani, K. Lech, A. Figiel, A. Carbonell-Barrachina, E. Tsotsas, Drying 
Kinetics and Microstructural and Sensory Properties of Black Chokeberry (Aronia melanocarpa) as 
Affected by Drying Method, „Food and Bioprocess Technology” 8 (2015), s. 63-74 

4
 E. Barsoukov, J.R. Macdonald, Impedance Spectroscopy Theory, Experiment and Applications, 
Hoboken, (2005) 
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i 70. XX wieku, zaproponowany został model 3-elementowy.
5
 Model ten był 

następnie chętnie stosowany przez innych autorów, np. Toyoda i in.,
6
 jednak 

spotkać można również przykłady zastosowań bardziej złożonych modeli, np.  
w pracy,

7
 Zhang i in. zaproponowali wykorzystanie modelu 5-elementowego. 

Według autorów, model taki lepiej odwzorowuje budowę komórek roślinnych. 
Model Zhanga został zastosowany np. w badaniach spektroskopii impedancyjnej 
owoców kiwi.

8
 

W niniejszej pracy zastosowano inne podejście – posłużono się 
uproszczeniem modelu Haydena: układ traktowany jest tutaj jako równoległe 
połączenie rezystora R oraz kondensatora C. Uzasadnieniem takiego 
uproszczenia może być stosunkowo wąski rozważany zakres częstotliwości. 
Ponieważ reaktancja X kondensatora, przedstawiona równaniem (1), wykazuje 
zależność od pulsacji ω: 

C
X



1
   (1) 

również zespolona impedancja całego obwodu (2) będzie funkcją ω: 

 
22

2

22

2

XR

XR
j

XR

RX
Z





  (2) 

Impedancję zespoloną można równoważnie przedstawić w postaci (3), przy 

użyciu modułu impedancji |Z| oraz kąta przesunięcia fazowego . 

      jeZZ   (3) 

W danym układzie pomiarowym wielkości te będą związane z właściwościami 
badanego materiału (wilgotność, temperatura). Znajomość tych zależności 
pozwala zatem na wnioskowanie o stanie materiału na podstawie pomiaru modułu 
impedancji oraz kąta przesunięcia fazowego. 

 
3. Wybrane metody pomiarowe w praktycznej implementacji 

spektroskopii impedancyjnej 
W metrologii wielkości elektrycznych wykorzystuje się szereg metod 

pozwalających na wyznaczenie zależności właściwości elektrycznych materiałów 
od częstotliwości napięcia zasilającego.

9
 Niektóre z tych metod nie nadają się 

jednak do praktycznej implementacji w układach monitoringu on-line procesu 
suszenia. Może to być związane z niemożliwością automatyzacji procesu  
(np. mostki pomiarowe równoważone ręcznie) lub z dużą złożonością i bardzo 
wysokim kosztem aparatury pomiarowej (metoda oscyloskopowa, laboratoryjne 
analizatory impedancji). W ograniczonym zakresie częstotliwości, typowo 10Hz-
100kHz, możliwe jest jednak zastosowanie metod pomiarowych, które pozwalają 

                                                           
5
 R.I. Hayden, C.A. Moyse, F.W. Calder, D.P. Crawford, D.S. Fensom, Electrical Impedance Studies on 
potato and alfalfa tissue, „Journal of Experimental Botany” 20 (1969), s. 177-200 

6
 K. Toyoda, Impedance Spectroscopic Analysis in Agricultural Products (w:) Developments in Food 
Engineering, 1994 

7
 M.I.N. Zhang, D.G. Stout, J.H.M. Willson, Plant tissue impedance and cold acclimation: a re-analysis, 
„Journal of Experimental Botany” 43(1992), s. 263-266 

8
 A.D. Bauchot, F.R. Harker, W.M. Arnold, The use of electrical impedance spectroscopy to access the 
physiological condition of kiwifruit, „Postharvest Biology and Technology” 18 (2000), s. 9-18 

9
 E. Barsoukov, J.R. Macdonald, Impedance Spectroscopy Theory…, op. cit. 
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na automatyzację pomiaru, a jednocześnie ich niewysoki koszt umożliwia 
zastosowanie nawet w niewielkich instalacjach suszarniczych. Można tu wskazać 
metody wykorzystujące: automatyczne mostki RLC, uniwersalne karty pomiarowe 
oraz scalone analizatory impedancji. Poniżej krótko scharakteryzowano 
wymienione metody. 

 automatyczne mostki RLC – pozwalają na bezpośredni pomiar składowych 
impedancji dla wybranej częstotliwości. Tego typu urządzenia oferują 
zazwyczaj największą dokładność i łatwość aplikacji – niestety, z reguły 
będą też najdroższym rozwiązaniem. W pomiarach spektroskopowych 
ograniczeniem stosowalności mostków RLC jest ograniczona liczba 
kroków zmiany częstotliwości – w zastosowanym do niżej opisanych 
badań mostku Hameg HM 8118 (Rysunek 1) jest to 69 wartości 
(ustalonych przez producenta). Pomiar mostkiem RLC umożliwia ponadto 
redukcję wpływu impedancji połączenia z elektrodami, dzięki zastosowaniu 
układu 4-przewodowego,

10
 co ma wpływ na zmniejszenie całkowitej 

niepewności pomiaru, 

 uniwersalne karty pomiarowe – są to uniwersalne przyrządy pomiarowe, 
mające postać kart montowanych wewnątrz komputera, w slotach PCI lub 
PCIe, posiadające zazwyczaj 8-16 kanałów pomiaru napięcia oraz 1-2 
kanały generowania napięcia. Dodatkowo, konieczne jest zastosowanie 
przetwornika natężenia prądu na proporcjonalne do niego napięcie. Ze 
względu na dużą impedancję, a co za tym idzie, niewielkie natężenie 
prądu, konieczne jest zastosowanie przetwornika ze sprzężeniem 
zwrotnym,

11
 o rozdzielczości pomiaru rzędu 10

-9
A. W odróżnieniu od 

mostków RLC, uniwersalne karty pomiarowe nie mają ściśle ograniczonej 
liczby kroków przyrostu częstotliwości napięcia pobudzającego. Ściśle 
rzecz biorąc, liczba „kroków pomiarowych” jest ograniczona od góry 
rozdzielczością podsystemu generatora sygnału, jednak ograniczenie to 
nie ma praktycznego znaczenia. W zależności od zastosowanego 
rozwiązania, możliwe jest zastosowanie kart pomiarowych, zarówno  
w układzie 2-, jak i 4-przewodowego podłączenia. Ze względu  
na pojemność wejściową karty pomiarowej (rzędu 100-200pF), przy 
pomiarach sygnałów szybkozmiennych zauważa się niekorzystny, znaczny 
spadek impedancji wejściowej kanałów pomiarowych. Zjawisko  
to zmniejsza dokładność pomiaru dużych impedancji, jednak może być 
znacznie ograniczone poprzez zastosowanie wzmacniaczy buforujących.

12
 

Większość uniwersalnych kart pomiarowych posiada wyjścia analogowe, 
umożliwiające generowanie napięcia sinusoidalnego lub o innym, zadanym 
kształcie. Pozwala to wykorzystać do pomiarów spektroskopowych sygnały 

                                                           
10

 Keysight Technologies Impedance Measurement Handbook. A guide to measurement technology and 
techniques 4th edition – Application Note, www.keysight.com, (pobrano 10.06.2016 r.) 

11
 Keysight Technologies…, op. cit. 

12
 J. Porzuczek, Electrical Impedance Tomography method for monitoring of drying the agricultural 
crops, „Contemporary Problems Of Thermal Engineering 2016” conference proceedings 
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specjalnie zaprojektowane
13

 i analizę odpowiedzi układu z zastosowaniem 
np. algorytmu FFT,

14
 

 scalone analizatory impedancji – np. Analog Devices AD5933.
15

 Są to 
specjalizowane układy scalone, zawierające kompletny układ pomiarowy, 
przeznaczone do budowy dedykowanych urządzeń. Rozwiązanie takie jest 
z pewnością najtańsze, choć wymaga zaprojektowania od podstaw 
kompletnego urządzenia oraz opracowania dla niego programu 
sterującego. Możliwe jest również skorzystanie z zestawu prototypowego 
(Rysunek 2). Układ AD5933 został zaprojektowany do pracy przy 
połączeniu 2-przewodowym, jednak ze względu na ograniczenia takiego 
połączenia, powstały opracowania układów

16
 umożliwiających realizację 

połączenia 4-przewodowego. 
 

Rysunek nr 1: Stanowisko pomiarowe z mostkiem RLC 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 M. Kowalewski, Zastosowanie sygnałów o projektowanych kształtach do diagnostyki obiektów 
wysoko-impedancyjnych metodą spektroskopii impedancyjnej, „Przegląd Elektrotechniczny” 8 (2014), 
s. 182-185 

14
 K. Toyoda, H. Kojima, S. Miyamoto, R. Takeuchi, Measurement and analysis of moisture changes  
in agricultural products usinf FFT noise impedance spectroscopy, „Drying Technology” 15 (1997),  
s. 2025-2035 

15 
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5933.pdf, (pobrano 

15.06.2016 r.) 
16 

U. Pliquett, A. Barthel, Interfacing the AD5933 for bio-impedance measurements with front ends 
providing galvanostatic or potentiostatic excitation, “Journal of Physics: Conference Series” 407 (2012) 
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Rysunek nr 2: Płytka prototypowa z układem AD5933 
 

 
 

4. Badania eksperymentalne 
4.1. Metoda badawcza 

Nawiązując do danych literaturowych
17

 można stwierdzić, że początkowa 
wilgotność świeżo zebranej aronii wynosi zazwyczaj 71.2-84.8%. Do badań 
eksperymentalnych wykorzystano owoce zamrożone bezpośrednio po zbiorze. 
Materiał zawierał całe owoce, nieuszkodzone i nieprzetwarzane mechanicznie. 
Uwaga ta jest istotna, ponieważ w przypadku owoców przetwarzanych  
(np. siekanych czy tłoczonych), łupina owocu ulega uszkodzeniu i tym samym 
przedstawione niżej wyniki nie mogą być miarodajne dla takiego stanu.

18
  

Po rozmrożeniu i osiągnięciu temperatury pokojowej, na powierzchni łupiny 
występuje jeszcze cienka warstwa wody – taki stan owoców przyjęto jako 
początkowy; wilgotność aronii w tym stanie wynosiła ok. 80%. W dalszym etapie 
aronia była suszona na wolnym powietrzu, w temperaturze 20

o
C i przy wilgotności 

względnej powietrza nieprzekraczającej 40%. Okresowo z tak suszonego materiału 
pobierano próbkę o objętości ok. 0.75 dm

3
 i przy użyciu mostka RLC (opisanego  

w kolejnej sekcji) przeprowadzano pomiar modułu impedancji oraz kąta 
przesunięcia fazowego. Następnie, przy użyciu wagosuszarki Radwag MAC210 
wyznaczana była wilgotność próbki aronii. W celu weryfikacji pomiar był 
powtarzany kilkukrotnie dla każdej porcji aronii. Powtórzenia polegały zarówno na 

                                                           
17

 S.E. Kulling, M.R. Harshadei, Chokeberry (Aronia melanocarpa) – A Review…, op. cit. 
18

 A. Calin-Sanchez, A. Kharaghani, K. Lech, A. Figiel, A. Carbonell-Barrachina, E. Tsotsas, Drying 
Kinetics and Microstructural and Sensory Properties of Black Chokeberry…, op. cit. 
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zmianie elektrod pomiarowych, jak i na usunięciu oraz ponownym wprowadzeniu 
materiału w obszar sensora. Za każdym razem zaobserwowane rozbieżności nie 
przekraczały kilku procent i najprawdopodobniej wynikały z różnic w impedancji 
kontaktowej elektroda-aronia i aronia-aronia, przy różnych ułożeniach materiału. 
Wyniki dla każdej wilgotności były uśredniane. Pomiary przeprowadzono dla 
zakresu wilgotności materiału 80.0-12.6%. W przypadku najmniejszej osiągniętej 
zawartości wody, moduł impedancji przekraczał 10

9
Ω (dla niskich częstotliwości) 

osiągając granicę możliwości pomiarowych zastosowanego przyrządu. 
 

4.2. Stanowisko badawcze 
Badania przeprowadzono w cylindrycznym naczyniu pomiarowym, w ustalonej 

temperaturze 20
o
C. Naczynie to zostało zbudowane z rury poliwęglanowej  

o średnicy wewnętrznej 11 cm i wysokości 8 cm. Na wewnętrznej stronie 
rozmieszczono równomiernie osiem elektrod o wymiarach 7.5×3.0 cm wykonanych 
z folii miedzianej. Zastosowany rozmiar elektrod wynika z konieczności 
zapewnienia zbliżonej wartości impedancji kontaktowej pomiędzy badanym 
materiałem a elektrodami. Zastosowanie ośmiu elektrod wynika z przystosowania 
czujnika również do innych badań, związanych z wyznaczaniem przestrzennego 
rozkładu wilgotności materiału z wykorzystaniem tomografii impedancyjnej.

19
 Na 

Rysunku3 przedstawiono geometrię naczynia pomiarowego (naniesiona siatka 
wykorzystywana była we wspomnianych wyżej badaniach metodą tomograficzną). 
Na zdjęciu (Rysunek nr 4) przedstawiono naczynie pomiarowe, wypełnione 
badanymi owocami aronii. 

Do pomiaru impedancji aronii wykorzystano programowalny mostek RLC 
Rhode-Schwarz Hameg HM 8118. Przyrząd ten pozwala na wyznaczenie 
wybranych parametrów obwodu (w tym wypadku modułu impedancji oraz kąta 
przesunięcia fazowego) dla 69 częstotliwości w zakresie 20Hz-200kHz. Ponieważ 
mostek RLC wyposażony jest w interface komunikacyjny RS232, pozwalający na 
sterowanie tym przyrządem z wykorzystaniem komputera, możliwe było 
zautomatyzowanie procedury pomiaru dla całego zakresu częstotliwości – 
wykorzystano przy tym aplikację napisaną przez autora w środowisku Matlab.

20
 

Zastosowanie tego środowiska od etapu akwizycji danych eksperymentalnych, 
przez etap ich analizy, na opracowaniu graficznym kończąc, pozwala na 
ograniczenie prawdopodobieństwa powstania błędu np. na skutek konwersji 
danych. 

 
4.3. Wyniki badań eksperymentalnych 

Wyniki badania zależności impedancji, w zakresie 20Hz-200kHz,  
od wilgotności aronii przedstawiono na wykresie (Rysunek nr 5). W rezultacie 
przeprowadzonych pomiarów potwierdzono znaczną zależność właściwości 
elektrycznych aronii od jej wilgotności. Jak można było przypuszczać, moduł 
impedancji w sposób wyraźny wzrasta wraz ze spadkiem wilgotności suszonej 
aronii. Jest to spowodowane szeregiem zjawisk występujących podczas suszenia 
owocu. Kluczowe znaczenie mają tu zapewne: zmniejszenie liczby wolnych jonów 

                                                           
19

 J. Porzuczek, Applications of the electrical capacitance tomography for research on phenomena 
occurring in the fluidized bed reactors. „Chemical and Process Engineering” 35/4 (2014), s. 397-408; 
J. Porzuczek, Electrical Impedance Tomography method for monitoring…, op. cit. 

20 
www.mathworks.com (pobrano 5.06.2016 r.)
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na skutek odparowania rozpuszczalnika oraz ograniczenie powierzchni 
kontaktowej spowodowane zmianą struktury łupiny. W związku z powyższym, efekt 
taki powinien występować dla większości płodów rolnych poddawanych suszeniu. 
Praktycznym problemem realizacji układu pomiarowego jest bardzo duża wartość 
modułu impedancji, przekraczająca 10

9
Ω przy pomiarze wysuszonej aronii przy 

niskiej częstotliwości. Nawet przy zastosowaniu wysokiej klasy przyrządów 
pomiarowych, pomiar tak dużej impedancji jest kłopotliwy. Jak jednak pokazały 
wyniki pomiarów, nawet w przypadku niskiej wilgotności owoców, pomiar przy 
częstotliwości 100-200kHz jest stosunkowo prosty, ponieważ moduł impedancji 
osiąga wartość rzędu 10

6
Ω. 

 

Rysunek nr 3: Naczynie pomiarowe – rysunek z układem elektrod 
 

 
Rysunek nr 4: Zdjęcie naczynia pomiarowego wypełnionego aronią 
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Zależność kąta przesunięcia fazowego od wilgotności aronii nie wykazuje tak 
wyraźnego trendu. Warto jednak zauważyć, że przy niskiej wilgotności, aronia 
wykazuje cechy zbliżone do dielektryka. W takim przypadku, szczególnie przy 
wyższej częstotliwości (10

4
-10

5
Hz), związek pomiędzy kątem przesunięcia 

fazowego a wilgotnością materiału staje się widoczny. Na podstawie wyników 
można zauważyć, że największe zmiany w wartości kąta przesunięcia fazowego 
występują pomiędzy wilgotnością 35.2% a 12.6%. O ile przy większej wilgotności, 
w szczególności przy częstotliwości niższych od 1kHz, dominuje charakter 
rezystancyjny (co objawia się niewielkim przesunięciem fazowym), to po znacznym 
wysuszeniu aronii w układzie dominuje składowa pojemnościowa – praktycznie 
niezależnie od częstotliwości występuje bardzo duże przesunięcie fazowe. 
Ponieważ we wspomnianym wyżej przedziale wilgotności aronii (35.2%-12.6%.) 
zachodzą istotne zmiany właściwości elektrycznych tych owoców, pożądane 
będzie uzupełnienie pomiarów w dalszym etapie badań. Kolejny cykl badań 
eksperymentalnych będzie obejmował również przeprowadzenie pomiarów przy 
innych wartościach temperatury, ponieważ należy się spodziewać istotnego 
wpływu tej wielkości na uzyskiwane wyniki. 

W trakcie prac badawczych zauważono, istotne w praktyce, zjawisko: po 
wprowadzeniu aronii do naczynia pomiarowego obserwuje się stopniowy spadek 
wartości modułu impedancji, podobnie (w sensie wartości bezwzględnej) zmienia 
się kąt przesunięcia fazowego. Po pewnym czasie wartości ustalają się. Ponieważ 
ma to bardzo duże znaczenie w suszarkach, w których zachodzi okresowe  
lub ciągłe mieszanie suszonego materiału (fontannowe, fluidyzacyjne) zjawisko  
to powinno zostać szczegółowo zbadane. W tym celu przeprowadzono dwa 
eksperymenty. 

Pierwszy z nich miał na celu określenie wpływu wilgotności owoców  
na występowanie wspomnianego efektu. W tym celu w naczyniu pomiarowym 
umieszczono aronię o wilgotności 12.6% i rejestrowano zmiany impedancji (dla 
częstotliwości 100kHz) w czasie trwania eksperymentu. Pomiar modułu impedancji 
(przesunięcia fazowego nie badano) powtarzany był co 2 minuty, przez 120 minut. 
Kolejno pomiar powtórzono dla owoców o wilgotności 65.0%. Wyniki pomiarów 
przedstawiono na wykresie (Rysunek 6). Ponieważ wartości modułu impedancji  
w obu przypadkach znacznie się różniły, do obu zbiorów danych zastosowano 
oddzielne osie pionowe. Jak pokazują uzyskane wyniki, zjawisko ustalania się 
impedancji występuje niezależnie od wilgotności owoców, jednak jego znaczenie 
zmniejsza się wraz ze spadkiem wilgotności. Można zauważyć, że przy wilgotności 
65.0% w trakcie ustalania moduł impedancji zmniejsza się prawie 4-krotnie, 
podczas gdy przy wilgotności 12,6% zmiana modułu impedancji wynosi już 
zaledwie około 3%. 
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Rysunek nr 5: Zależność składowych impedancji zespolonej od wilgotności aronii 

 
 

W kolejnym eksperymencie analizowano wpływ częstotliwości na czas 
ustalania impedancji. Dynamika ustalania impedancji była analizowana przy użyciu 
materiału o wilgotności 65%, przy częstotliwości: 1kHz, 10kHz, 50kHz, 100kHz, 
200kHz. Podobnie jak w poprzednim eksperymencie, pomiary były rejestrowane  
co 2 minuty, przez 120 minut. Uzyskane wyniki unormowano według wzoru (4): 

       
           

             
 (4) 

Normalizacja taka pozwala na lepsze zobrazowanie dynamiki ustalania 
wyniku pomiaru w sytuacji, gdy wartości modułu impedancji dla różnych wartości 
częstotliwości różnią się znacząco. Uzyskane wyniki zobrazowano na wykresie 
(Rysunek 7). Dla każdego przypadku wyznaczono t95 – czas 95% odpowiedzi, tzn. 
czas, po którym wynik pomiaru modułu impedancji osiąga 95% wartości ustalonej. 
Wyniki zestawiono w tabeli nr 1. 

 

Tabela nr 2: Uzyskane wyniki t95 dla różnych wartości częstotliwości 
 

f [kHz] t95 [min] 

1 40 

10 47 

50 58 

100 72 

200 76 
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Jak pokazały badania, czas ustalania impedancji wyraźnie zależy  
od częstotliwości: wraz z jej wzrostem konieczne jest dłuższe oczekiwanie na 
stabilizację. 

 
Podsumowanie 
W pracy wykazano istotną zależność modułu impedancji układu od 

wilgotności aronii, w szerokim zakresie częstotliwości. Wskazuje to na możliwość 
zastosowania pomiaru modułu impedancji materiału do wnioskowania o jego 
wilgotności. Dla owoców o znacznej wilgotności (>35%), pomiar kąta przesunięcia 
fazowego nie wydaje się być wystarczająco selektywny, aby opierać na nim 
wnioskowanie o wilgotności owoców. Przy niskiej wilgotności aronia wykazuje 
jednak właściwości dielektryczne, więc w układzie dominuje charakter 
pojemnościowy – w tych warunkach pożądane może być wykorzystanie pomiaru 
kąta przesunięcia fazowego. W praktyce, warunkiem poprawnej interpretacji 
zależności impedancji od wilgotności materiału będzie uwzględnienie korekcji  
od temperatury materiału – w niniejszej pracy zależności tej nie analizowano. 
Zwrócono uwagę na zjawisko długotrwałego ustalania się wyniku pomiaru,  
po przemieszczeniu aronii w obszarze czujnika. Ogranicza (lecz nie wyklucza)  
to stosowanie przedstawionej metody w suszarkach z okresowym lub ciągłym 
mieszaniem materiału. Wykazano, że zjawisko to jest tym silniejsze, im większa 
jest wilgotność materiału: przy niskiej wilgotności owoców zmiana impedancji jest 
już bardzo niewielka. Wykonane eksperymenty pozwoliły również na wskazanie 
zależności czasu ustalania impedancji od częstotliwości: przy wyższej 
częstotliwości czas stabilizacji był wyraźnie dłuższy. 

 

Rysunek nr 6: Porównanie czasu ustalania impedancji dla aronii o wilgotności  

65.0% (+) oraz 12.6% (o), przy częstotliwości 100kHz 
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Rysunek nr 7: Czas ustalania się wyniku pomiaru (wilgotność 65.0%) 

 
Streszczenie 
W pracy przedstawiono metodę pozwalającą na monitoring on-line wilgotności 

suszonego materiału roślinnego. Metoda ta wykorzystuje zależność zespolonej 
impedancji elektrycznej od wilgotności analizowanego materiału. Dodatkowo, 
przeprowadzenie pomiarów dla szerokiego zakresu częstotliwości pozwala na 
poprawę zdolności rozdzielczej tej metody pomiaru wilgotności. Przedstawiono 
również możliwe sposoby realizacji takiego pomiaru, przy użyciu wybranych 
rodzajów przyrządów pomiarowych: programowalnego mostka RLC, analizatora 
impedancji AD5933 oraz komputerowej karty pomiarowej. Załączono wyniki 
eksperymentalnej weryfikacji zaproponowanej metody dla przykładowego 
materiału – aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa). 

Słowa klucze: spektroskopia impedancyjna, suszenie, aronia (Aronia 
melanocarpa) 

 
Summary 
The paper presents a method giving possibility of the on-line monitoring of the 

average moisture content in material being dried. The method utilizes dependence 
between complex impedance of the analyzed material and its moisture content. 
Additionally, it has been proven that measurements taken in a wide frequency 
range allowed to improve the resolution of the moisture content measurement.  
The possible ways to implementation of such a method using selected types  
of measurement instruments were presented as well. The use of: programmable 
LCR bridge, impedance analyzer AD5933 and PC data acquisition card were 
described. The results of experimental verification of the proposed method for 
sample material - black chokeberry (Aronia melanocarpa) was attached. 

Key words: impedance spectroscopy, drying, chokeberry (Aronia 
melanocarpa) 



875 
______________________________________________________________________________________________ 

Bibliografia 
1. Barsoukov E., Macdonald J.R., Impedance Spectroscopy Theory, 

Experiment and Applications. Hoboken 2005 
2. Bauchot A.D., Harker F.R., Arnold W.M., The use of electrical impedance 

spectroscopy to access the physiological condition of kiwifruit, “Postharvest 
Biology and Technology” 18 (2000) 

3. Calin-Sanchez A., Kharaghani A., Lech K., Figiel A., Carbonell-Barrachina 
A., Tsotsas E., Drying Kinetics and Microstructural and Sensory Properties 
of Black Chokeberry (Aronia melanocarpa) as Affected by Drying Method, 
“Food and Bioprocess Technology” 8 (2015) 

4. Jha S.N., Narsaiah K., Basediya A.L., Sharma R., Jaiswal P., Kumar  
R., Bhardwaj R., Measurement techniques and application of electrical 
properties for nondestructive quality evaluation of foods - a review, “Journal 
of Food Science and Technology” 48 (2011) 

5. Hayden R.I., Moyse C.A., Calder F.W., Crawford D.P., Fensom D.S., 
Electrical Impedance Studies on potato and alfalfa tissue, “Journal  
of Experimental Botany” 20 (1969) 

6. Keysight Technologies Impedance Measurement Handbook. A guide to 
measurement technology and techniques 4

th
 edition – Application Note, 

www.keysight.com, (pobrano 10.06.2016 r.) 
7. Kowalewski M., Zastosowanie sygnałów o projektowanych kształtach do 

diagnostyki obiektów wysoko-impedancyjnych metodą spektroskopii 
impedancyjnej, „Przegląd Elektrotechniczny” 8 (2014) 

8. Kulling S.E., Harshadei M.R., Chokeberry (Aronia melanocarpa) –  
A Review on the Characteristic Components and Potential Health Effects, 
“Planta Medica”, 74 (2008) 

9. Pliquett U., Barthel A., Interfacing the AD5933 for bio-impedance 
measurements with front ends providing galvanostatic or potentiostatic 
excitation, “Journal of Physics: ConferenceSeries” 407 (2012) 

10. Porzuczek J., Applications of the electrical capacitance tomography for 
research on phenomena occurring in the fluidized bed reactors, “Chemical 
and Process Engineering” 35/4 (2014) 

11. Porzuczek J., Electrical Impedance Tomography method for monitoring  
of drying the agricultural crops, “Contemporary Problems Of Thermal 
Engineering 2016” conference proceedings 

12. Toyoda K., Impedance Spectroscopic Analysis in Agricultural Products, 
Developments in Food Engineering, (w:) Developments in Food 
Engineering, 1994 

13. Toyoda K., Kojima H., Miyamoto S., Takeuchi R., Measurement and 
analysis of moisture changes in agricultural products usinf FFT noise 
impedance spectroscopy, “Drying Technology” 15 (1997) 

14. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD 
5933.pdf (pobrano 15.06.2016 r.) 

15. www.mathworks.com (pobrano 5.06.2016 r.) 
16. Zhang M.I.N., Stout D.G., Willson J.H.M., Plant tissue impedance and cold 

acclimation: a re-analysis, “Journal of Experimental Botany” 43(1992) 

 
  



876 
______________________________________________________________________________________________ 

Sylwia BARTNIKOWSKA, Jakub FRANKOWSKI 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
Instytut Inżynierii Biosystemów 

 
WADY I ZALETY BYLIN UPRAWIANYCH NA CELE ENERGETYCZNE  

 
 
1. Wstęp  
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest konsekwencją 

intensywnego rozwoju gospodarczego oraz corocznego wzrostu liczby ludności. 
Rozwój przemysłu, technologii czy transportu generuje coraz większą ilość 
zanieczyszczeń. Ze względu na wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych, jak 
również dbając o otaczające nas środowisko, należy poszukiwać alternatywnych 
nośników energii. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie odnawialnymi 
źródłami energii (OZE). Wpisują się one w wymagania stawiane przez Unię 
Europejską, poprzez dyrektywy i rozporządzenia do nich, w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej oraz ochrony środowiska. W polskim ustawodawstwie 
niekonwencjonalne źródła energii definiowane są jako odnawialne, niekopalne 
źródła obejmujące energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, 
geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów 
morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz  
z biopłynów.

1
 

Uwzględniając wymogi stawiane państwom członkowskim Unii Europejskiej, 
Polska jest zobowiązana, aby udział energii elektrycznej pochodzącej  
z odnawialnych źródeł energii zwiększył się do 15% w 2020 r. Do realizacji tego 
celu wykorzystana ma być głównie biomasa, która od kilku lat jest dominującym 
nośnikiem energii pierwotnej (po nośnikach takich jak słońce i wiatr), zarówno  
w Polsce, jak również w pozostałych krajach członkowskich UE. Biomasa, według 
polskiego prawa, definiowana jest jako: „ulegające biodegradacji części 
produktów, odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, 
łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i rybołówstwa oraz 
powiązanych z nimi działów przemysłu, w tym z chowu i hodowli ryb oraz 
akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych  
i komunalnych, w tym z instalacji służących zagospodarowaniu odpadów oraz 
uzdatnianiu wody i oczyszczania ścieków”.

2
 Według Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym 
energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, biomasa to „podatne na 
rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolnego 
(łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim 
gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów 
przemysłowych i miejskich”.

3
 Te dwie definicje obrazują jak duży potencjał 

surowcowy znajduję się na rynku.  
 

                                                           
1
 Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015, poz. 478) 

2
 Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2006, nr 169, poz. 
1199) 

3
 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 r. w sprawie wspiera-
nia produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 
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2. Rodzaje biomasy 
Biomasa jest nośnikiem energii, która charakteryzuje się najmniejszą 

kapitałochłonnością na tle pozostałych źródeł energii odnawialnej. Dlatego też od 
kilku lat sektor branży energetycznej rozwija się w kierunku efektywniejszego 
przetwarzania biomasy.

4
 

Z biomasy w postaci ciekłej otrzymywane są biopaliwa płynne i gazowe  
(np. biogaz rolniczy), natomiast do produkcji biopaliw stałych wykorzystuje się cały 
szereg substratów.

5
 Są to m.in.: 

- pozostałości z przemysłu rolniczego (np. słoma, łuski nasion itp.), 
- pozostałości z przemysłu drzewnego (np. ścinki, trociny, zrębki itp.), 
- pozostałości oraz odpady z produkcji zwierzęcej, 
- osady ściekowe (w postaci odwodnionej), 
- rośliny energetyczne. 
W niniejszej pracy przedstawiono wady oraz zalety bylin energetycznych. 

Mogą one być wykorzystywane jako surowiec do produkcji energii elektrycznej, 
cieplnej, a ponadto znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach 
przemysłu. Polska jest krajem posiadającym dużą powierzchnię gruntów, które 
mogłyby zostać przeznaczone na uprawę roślin energetycznych. Według prof. 
Antoniego Fabera wielkość tych gruntów szacowana jest na około 450 tys. ha.  

 
3. Rośliny energetyczne  
Rośliny energetyczne charakteryzują się zbliżonymi do siebie cechami. 

Wyróżniają się szybkim wzrostem oraz dużym plonem biomasy. Zaliczane są do 
nich gatunki jednoroczne oraz wieloletnie. Są przetwarzane głównie na biopaliwa 
stałe oraz biokomponenty. Wysoka wartość opałowa powoduje, iż stanowią 
bardzo atrakcyjny surowiec do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

6
 

Rośliny energetyczne mają szereg wymagań dotyczących warunków 
glebowych. Jedną z ważniejszych czynności, jakie należy wykonać przed 
zainwestowaniem w plantację, jest sprawdzenie odczynu gleby. Wartość pH 
powinna wynosić od 5,5 do 7,5. Ponadto, wymagają one również odpowiedniego 
nawodnienia gleby. Oba te czynniki istotnie wpływają na wydajność oraz ogólną 
kondycję plantacji. Omawiana grupa roślin polecana jest także na gleby 
zanieczyszczone metalami ciężkimi. Poprzez gromadzenie zanieczyszczeń  
w systemie korzeniowym, oczyszczają glebę z niepożądanych pierwiastków. 
Pobrane szkodliwe związki nie przedostają się do części zielonej rośliny, tym 
samym podczas procesu spalania zanieczyszczenia nie ulatniają się do 
środowiska naturalnego.

7
 

Ze względu na morfologię, podział roślin energetycznych jest następujący: 
- rośliny jednoroczne, 
- rośliny drzewiaste szybkiej rotacji, 

                                                           
4
 P. Bartoszuk, Opłacalność energetycznego wykorzystania energii elektrycznej z biologicznych 
nośników energii oraz wiatru (w:) D. Niedziółka (red.), Zielona energia w Polsce. Warszawa 2012 

5
 A.E. Gutowska, Biomasa jako surowiec energetyczny (w:) Energia odnawialna. Jak z niej korzystać? 
Białystok 2007 

6
 D. Artyszak, Rośliny energetyczne – charakterystyka podstawowych gatunków i ich wykorzystanie  
w polskiej energetyce, Warszawa, 2015 

7
 K. Stańczyk, M. Ludwik, Uprawy roślin energetycznych – możliwości zagospodarowania nieużytków  
i użytków rolniczych, na których produkcja rolnicza jest nieopłacalna, „Prace naukowe GIG” 2003, 
3/2003, s. 71-81 
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- wieloletnie, szybko rosnące, corocznie plonujące trawy, 
- szybko rosnące, corocznie plonujące byliny.

8
 

Do wieloletnich roślin energetycznych (15-20 lat) w Polsce zalicza się głównie 
trzy grupy roślin: drzewa i krzewy – np. wierzbę energetyczną (Salix L.) czy robinię 
akacjową (Robinia pseudoacacia L.). Ponadto byliny, takie jak ślazowiec 
pensylwański (Sida hermophrodita (L.) Rusby) oraz rdestowiec sachaliński 
(Reynoutria sachalinensis Nakai), a także trawy, w tym m.in. miskant olbrzymi 
(Miscanthus x giganteus) i miskant chiński (Miscanthus sinensis Andersson).  

Wysokość plonów tych roślin jest bardzo zróżnicowana i wynosi od kilku do 
kilkudziesięciu ton suchej masy z jednego hektara na rok.

9
 Szacuje się przy tym, 

iż w polskich warunkach można uzyskać około 10 ton plonu roślin energetycznych 
z jednego hektara użytków rolnych. Według literatury,

10
 wartość energetyczna 

pochodząca z takiej ilości biomasy, jest porównywalna do wartości 5 ton węgla 
kamiennego. 

Przed inwestycją w plantację istotne jest dokonanie odpowiedniego wyboru 
gatunku rośliny, który będzie uprawiany. Należy poznać optymalne warunki 
glebowo-klimatyczne, technologię uprawy danej rośliny oraz aktualne wymagania 
zakładów energetycznych, które dotyczą jakości biomasy.

11
 

W niniejszym artykule scharakteryzowano byliny, które mogą być 
rekomendowane do uprawy w celach energetycznych. Przedstawiono zalecenia 
dotyczące ich uprawy, wielkość możliwych do uzyskania plonów oraz 
najważniejsze parametry uzyskiwanej biomasy, które mają największy wpływ na 
przydatność tychże gatunków bylin do konwersji zawartej w nich energii. 

 
3.1 Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.)  

Słonecznik bulwiasty, zwany powszechnie topinamburem należy do rodziny 
astrowatych (Asteraceae). Roślina ta wyróżnia się na tle pozostałych roślin 
energetycznych właściwościami pozwalającymi na bardziej efektywne wykorzy-
stywanie energii promieniowania słonecznego i tym samym przekształcanie jej  
w substancję organiczną.

12
 Podczas wzrostu osiąga wysokość około 4 m. Roślina 

ta ma szerokie zastosowanie. 
Bulwy topinamburu wykorzystywane są m.in. do produkcji bioetanolu. 

Szacuje się, iż ze 100 kg bulw można uzyskać około 10 litrów spirytusu. 
Największe zastosowanie znajduje on jednak w przemyśle spożywczym,  
ze względu na dużą zawartość inuliny. Składnik ten jest dobrym substratem  
do produkcji słodyczy oraz syropów. Słonecznik bulwiasty stanowił jedno  
z pierwszych źródeł pożywienia dla ludzi oraz zwierząt. Omawiana roślina, 
podczas uprawy, wpływa również pozytywnie na środowisko podczas uprawy. 
Posiada bowiem właściwości, które umożliwiają rekultywacje terenów 

                                                           
8
 A. Kacprzak, K. Michalska, Z. Romanowska-Duda, M. Grzesiak, Rośliny energetyczne jako surowiec 
do produkcji biogazu, „KOSMOS Problemy nauk biologicznych”, 2012, t. 61 (2), s. 281-293 

9
 S. Szczukowski, J. Tworkowski, M. Stolarski, J. Kwiatkowski, M. Krzyżaniak, W. Lajszner, Ł. Graban, 
Wieloletnie rośliny energetyczne. Warszawa 2011 

10
 D. Stankiewicz, Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do produkcji energii w Polsce, „Studia 
BAS”, nr 1 (21), s. 237-265 

11
 A. Faber, J. Kuś, M. Matyka, Uprawa roślin na potrzeby energetyki. Warszawa 2008 

12
 S. Góral, Wartość użytkowa topinamburu (Halianthus tuberosus L.), „Zeszyty Problemowe Postępów 
Nauk Rolniczych”, 1999, t. 468 
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zdegradowanych. Wykorzystywany jest również jako substrat do produkcji 
biopaliw stałych. 

Topinambur jest często wybieraną rośliną ze względu na bardzo małe 
wymagania klimatyczne. Charakteryzuje się wysokimi plonami: dla łodyg jest  
to od 10 do 20 t s.m.·ha

-1
, natomiast dla bulw do 40 t s.m.·ha

-1
.
13

 Najlepszy okres 
założenia plantacji przypada na jesień lub wczesną wiosnę. Ze względu na dużą 
zawartość inuliny, topinambur dobrze znosi niskie temperatury.

14
 Bulwy należy 

umieścić na głębokości 5-10 cm (w zależności od pory roku; jesienią głębiej), 
zachowując wymagany rozstaw rzędów w odległości 0,7-1,0 m. Odległość 
pomiędzy sadzeniakami w danym rzędzie powinna wynosić 0,5-0,6 m.

15
 

 
3.2 Rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis Nakai) 

Rdestowiec sachaliński jest rośliną bardzo szybko rosnącą. Pod koniec 
okresu wegetacji osiąga wysokość około 5 m. Wyróżnia się na tle pozostałych 
gatunków z rodzaju Reynoutria wielkością podłużno-jajowatych liści. Osiągają one 
bowiem długość ponad 40 cm, a ich szerokość wynosi około 25 cm. Pod względem 
warunków atmosferycznych, rdestowiec nie jest aż tak odporny na niskie 
temperatury oraz brak opadów jak słonecznik bulwiasty.

16
 

Rdestowiec sachaliński to roślina inwazyjna, dlatego też podczas uprawy 
wymaga wykonywania zabiegów agrotechnicznych, które uniemożliwią jego 
samoczynne i niekontrolowane rozprzestrzenianie. Rozmnaża się poprzez nasiona 
oraz rozłogi. Jego plantacja nie powinna znajdować się na terenach obszarów 
chronionych, ze względu na bardzo szybki odrost ścinanych pędów oraz bujny 
wzrost. Z tego względu może wypierać rodzime gatunki z danego terenu. Roślina 
ta ma właściwości asymilacyjne metali ciężkich, dzięki czemu pozytywnie wpływa 
na glebę skażoną tymi pierwiastkami. Co więcej, charakteryzuje się wysoką 
wartością opałową na poziomie 15,56 MJ/kg

-1
.
17

 
 

3.3 Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita (L.) Rusby) 
Ślazowiec pensylwański należy do rodziny rdestowatych (Polygonaceae). Jest 

byliną wieloletnią (może być uprawiany przez 15-20 lat). Potocznie nazywa się go 
sidą lub malwą pensylwańską. Występuje w dwóch formach. Pierwszą z nich jest 
ślazowiec liściasty, który przeznaczany jest głównie do produkcji pasz oraz jako 
substrat do biogazowni rolniczych. Druga – łodygowa – uprawiana jest na nasiona 
oraz wykorzystywana jako substrat do produkcji biopaliw stałych. 

Pod względem wymagań klimatyczno-glebowych, sida dostosowuje się do 
gleb zarówno piaszczystych jak i gleb ubogich. Z tego względu, gatunek ten można  
z powodzeniem uprawiać nawet na glebach V klasy. Jest rośliną odporną na 
niekorzystne warunki klimatyczne (mrozy, przymrozki oraz susze). Podczas 

                                                           
13

 E. Rokosz, Uprawa roślin energetycznych. Barzkowice 2010 
14

 I. Mystkowska, K. Zarzecka, M. Gugała, A. Baranowska, Właściwości probiotyczne i farmakologiczne 
słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.), „Probl Hig Epidemiol”. 2015, 96 (1), s. 64-66 

15
 M. Ochmańska M, J. Jaroszewski, Rodzaje biomasy i możliwości jej wykorzystania. Zarzeczewo 2009 

16
 E. Rokosz, Uprawa…, op. cit. 

17
 S. Bartnikowska, D. Janczak, J. Frankowski, Określenie potencjału energetycznego biomasy 
słonecznika bulwiastego i rdestowca sachalińskiego pochodzącej z nieużytków (w:) Inżynieria 
środowiska – młodym okiem, monografia, 2016, t. 26, s. 155-175 



880 
______________________________________________________________________________________________ 

wzrostu kształtuje bardzo silny system korzeniowy oraz łodygi, które osiągają 
wysokość ponad 3,5 m i średnicę od 5 do 35 mm. 

Plony ślazowca zbierane są corocznie w postaci zdrewniałych oraz 
wyschniętych łodyg. Obecnie roślina ta wykorzystywana jest wielokierunkowo. 
Należy także do roślin ozdobnych oraz miododajnych.

18
 

Ślazowiec pensylwański często uzyskuje wysokie plony biomasy, wynoszące 
powyżej 11 t s.m ha

-1
. Inwestycja w plantacje tego gatunku przynosi dodatni bilans 

ekonomiczny, przy założeniu wysokiej ceny za sprzedaż uzyskanych plonów  
w wysokości około 320 PLN s.m.

-1
.
19

 Ze względu na wysoką zawartość związków 
białkowych, ślazowiec wykorzystywany jest jako pokarm w żywieniu zwierząt. 
Skład chemiczny łodyg omawianej rośliny wyróżnia się korzystnie pod względem 
ilościowym w składniki takie, jak: celuloza, żywica oraz wosk. Substancje te 
determinują możliwość wykorzystywania ślazowca w przemyśle celulozowo-
papierniczym. 

Gatunek ten, na tle pozostałych roślin energetycznych, wyróżnia się niską 
zawartością metali ciężkich, popiołu oraz składników mineralnych: azotu (N), chloru 
(Cl) oraz potasu (K). Użytkowany jest również w przemyśle farmaceutycznym. 
Można go uprawiać na glebach zdegradowanych chemiczne, które poprzez swoje 
właściwości rekultywuje.

20
 

Wyróżnia się dwa sposoby rozmnażania ślazowca – generatywny oraz 
wegetatywny. Badania wykazują, iż wyższe plony uzyskuje się poprzez sadzenie 
odcinków korzeni. Otrzymywane wyniki są porównywalne, niezależnie od rodzaju 
gleby stanowiącej podłoże dla rośliny.

21
 Jedną z wad ślazowca pensylwańskiego 

jest słaba odporność na choroby pochodzenia grzybowego (np. Phoma, Borytis), 
które negatywnie oddziałują na system korzeniowy oraz podstawy łodyg.

22
 

 
Podsumowanie 
W celu spełnienia wymagań dotyczących poprawy jakości otaczającego nas 

środowiska oraz zmniejszenia nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, Polska 
powinna zwiększyć produkcję energii elektrycznej z biomasy (w tym z roślin 
energetycznych). Gatunki roślin przedstawione w artykule nie tylko stanowią 
atrakcyjny substrat do produkcji biopaliw stałych oraz bioenergii, ale również 
znajdują szerokie zastosowanie w obecnym przemyśle. Inwestycja w plantacje 
wieloletnich bylin energetycznych jest alternatywą dla konwencjonalnych źródeł 
energii oraz może przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Zalety przedstawionych roślin energetycznych to uzyskiwanie wysokiej 
wartości energetycznej z zebranych plonów oraz małe koszty ponoszone podczas 
prowadzenia plantacji. Z wad należy uwzględnić konieczność poniesienia wysokich 
nakładów finansowych, jak i pracy na założenie plantacji (w tym przede wszystkim 
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 J. Kuś, M. Matyka, Uprawa roślin na cele energetyczne. Puławy 2010 
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22
 Z. Ginalski, Uprawa wybranych roślin energetycznych, http://www.cdr.gov.pl/pol/projekty/AZE/upraw 
a_roslin_energ.pdf (pobrano 21.12.2016 r.) 



881 
______________________________________________________________________________________________ 

zakupienie materiału sadzeniowego) oraz jej likwidację. Usunięcie kilkunastoletnich 
drzew czy krzewów lub wybranie wszystkich bulw topinamburu z gleby jest bowiem 
energo- i pracochłonne. 

 
Streszczenie 
Uwzględniając priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa energetycznego, niezbędne jest poszukiwanie źródeł energii, 
które mogłyby okazać się alternatywą w stosunku do paliw kopalnych, w celu 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz dywersyfikacji źródeł energii 
elektrycznej. Polska, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., jest zobowiązania do osiągnięcia minimum 
15% udziału produkcji energii z OZE w 2020 r. w końcowym zużyciu energii brutto. 
Jednym z postulatów UE jest również zwiększenie wykorzystania biomasy do 
produkcji bioenergii (w tym poprzez wytwarzanie biopaliw). Obecnie jednym  
z głównych źródeł biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych są 
plantacje gatunków wieloletnich. Zebrane plony, po konwersji na biopaliwa stałe, 
charakteryzują się wysoką wartością energetyczną, a także niską zawartością 
popiołu, małą wilgotnością oraz dużą gęstością nasypową. 

W polskich warunkach klimatycznych uprawiane są trzy grupy roślin 
energetycznych: drzewa i krzewy, trawy oraz byliny. W niniejszym artykule 
scharakteryzowane zostały trzy gatunki bylin, pod względem zalet oraz wad. 
Analizą objęto słonecznik bulwiasty, zwany powszechnie topinamburem 
(Helianthus tuberosus L.), rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis Nakai) 
oraz ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Przedstawiono 
zalecenia dotyczące ich uprawy, wielkość możliwych do uzyskania plonów oraz 
najważniejsze parametry uzyskiwanej biomasy. Czynniki te mają bowiem 
największy wpływ na przydatność tychże gatunków bylin do konwersji zawartej  
w nich energii. 

Słowa klucze: rośliny energetyczne, biomasa, byliny, efektywność 
energetyczna 

 
Summary  
Considering the priors of European Union in environmental and energy 

protection it is necessary to prospect for the energy sources, which could be an 
alternative to fossil fuels in the aim of reducing carbon dioxide emission and 
diversification of sources to produce electricity. According to Directive of the 
European Parliament and the Council 2009/28/WE from April 23th 2009 Poland is 
obligated to reach minimum 15 % participation in producing energy from renewable 
energy sources in final gross energy consumption till 2020. The other postulate  
of EU is to increase the usage of biomass to produce bioenergy (by producing 
biofuels). Nowadays one of the main biomass source using for energetic aims  
is plantation of perennial species. The crops after the conversion into solid biofuels 
are characterized by high energy value, low ash content, low humidity and high 
bulk density.  

In Polish climate conditions three groups of energetic plants are cultivated: 
trees and shrubs, grasses and perennials. In the article three species of perennials 
were characterized by their advantages and disadvantages. Analysis were 
included jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), giant knotweed Reynoutria 
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sachalinensis Nakai) and virginia mallow (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). The 
recommendations for cultivation that species, information about the amount of yield 
and the most important parameters of their biomass were presented. These factors 
have the most important influence for those perennials usefulness to convert the 
energy contained therein. 

Key words: energy crops, biomass, perennials, energy efficiency 
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GEOTERMIA JAKO NIEWYKORZYSTANE ŹRÓDŁO ENERGII CIEPLNEJ  

W POLSCE 
 
 
Wstęp 
Polskę, podobnie jak wiele innych krajów, charakteryzuje posiadanie 

warunków umożliwiających wykorzystanie energii geotermalnej do różnych celów 
grzewczych (zwłaszcza w ciepłownictwie), rolnictwie, balneologii czy rekreacji. 
Nasz kraj należy bowiem do państw europejskich, posiadających największe 
zasoby termalne; około 80% powierzchni. Prawie 

2
/3 terenu Polski uznawane  

jest za perspektywiczne pod względem możliwości technologicznych 
zagospodarowania geotermalnego, a około 40% powierzchni kraju ma korzystne 
warunki dla budowy ekonomicznych instalacji czyli takich, w których cena energii 
będzie niższa od ceny energii konwencjonalnej. Wyrazem szerszego zastosowania 
geotermii, jako źródła energii cieplnej, stanie się także ograniczona ilość 
zanieczyszczeń produkowanych przez tradycyjne systemy ciepłownicze bazujące 
na węglu. 

Dostarczając możliwości wzorem innych krajów, korzystanie z „dobrodziejstw” 
energii cieplnej w Polsce oraz szereg pozytywnych jej efektów – dla 
zrównoważonego rozwoju – odzwierciedlanego w wymienionych rezultatach 
ekonomicznych, ekologicznych czy energetycznych, zadać należy szereg pytań 
badawczych: dlaczego geotermia na tle wykorzystania innych źródeł energii 
odnawialnej znajdujące odległą pozycję, co ją warunkuje, jakie problemy 
determinują rozwój wiodących zakładów geotermalnych, jak fachowcy, praktycy, 
wyobrażają sobie perspektywy wykorzystania źródeł termalnych w Polsce? 
Odpowiedzi na powyższe pytania starano się zawrzeć w niniejszym opracowaniu, 
przyjmując jako główny jego cel wskazanie podstawowych determinant 
ograniczających zastosowanie ciepła geotermalnego do celów ciepłowniczych – 
politycznych, technologicznych, ekonomiczno-prawnych, mentalnościowych itp. Na 
tle wskazanych barier rozwojowych starano się ukazać sposób działania 
największych zakładów geotermalnych w Polsce, Geotermii Podhalańskiej oraz 
Geotermii Stargard – ich problemów rozwojowych, działań w zakresie neutralizacji 
ograniczeń, efektów współpracy z lokalnymi samorządami itp. Zastosowane 
metody badawcze, szczególnie bazowanie na bezpośrednich rozmowach  
z prezesami funkcjonujących geotermii (Podhale, Stargard, Pyrzyce, Mszczonów, 
Uniejów, Poddębice oraz powstającego zakładu w Koninie), pozwoliły zakreślić 
perspektywy wykorzystania źródeł termalnych w Polsce, w świetle rzeczywistych  
i potencjalnych możliwości rozwoju dotychczasowych geotermii i powstania 
nowych zakładów wykorzystujących wody i energię do celów ciepłownictwa. 
Rozważania na powyższe tematy poprzedzone zostały teoretyczną prezentacją 
znaczenia wód termalnych w charakterze odnawialnych źródeł energii cieplnej.  

 
 
 

 



885 
______________________________________________________________________________________________ 

1. Wody termalne jako odnawialne i ekologiczne źródło ciepła 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) staje się istotne, 

szczególnie w kontekście realizacji idei zrównoważonego rozwoju oraz przyjętych 
przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w tej kwestii. W koncepcji 
zrównoważonego rozwoju przyjmuje się potrzebę ochrony środowiska 
przyrodniczego, zachowania kondycji ekonomicznej gospodarki a także 
zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń. Konstytutywne zasady zrównoważonego 
rozwoju, szczególnie przyjazność wobec środowiska, jak podkreśla się  
w literaturze przedmiotu, są tożsame z celami strategicznymi energetyki, które 
nakładają m.in. minimalizację uciążliwości stosowanych technologii dla 
środowiska, przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

1
 

Fuzja idei zrównoważonego rozwoju z wymaganiami stawianymi polityce 
energetycznej skutkuje pojawieniem się kategorii – zrównoważony rozwój 
energetyczny, zakładający efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi. 
Jak tego dokonać w warunkach zmniejszenia się konwencjonalnych, 
nieodnawialnych zasobów paliw energetycznych – węgla kamiennego, brunatnego, 
ropy naftowej, gazu ziemnego – wzrostu cen tych surowców mogących generować 
w przyszłości kryzysy gospodarcze czy konflikty o podłożu politycznym. Wprost 
trudno wyobrazić sobie, że światowe złoża węgla kamiennego wyczerpią się za 
134 lata, węgla brunatnego za 167 lat, ropy naftowej za 36 lat, zaś gaz ziemny 
wykorzystywany będzie – w oparciu o dane raportu World Energy Council – tylko 
przez najbliższe 58 lat.

2
 

Obok konieczności realizacji idei zrównoważonego rozwoju ważnym, jak już 
wyżej zasygnalizowano, determinantem szerszego korzystania z odnawialnych 
źródeł energii przez Polskę są zobowiązania międzynarodowe w tej sprawie, 
szczególnie wynikające z pakietu klimatycznego, w którym Unia Europejska 
zadeklarowała dwudziestoprocentowy udział energii odnawialnej w ostatecznym 
zużyciu energii. Wydana w 2009 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 28  
w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych określiła docelowe poziomy 
jej udziału w poszczególnych krajach członkowskich. Dla Polski stanowi on 15% 
końcowego zużycia energii brutto. Rozwój OZE w naszym kraju generowany jest 
również przez zobowiązania międzynarodowe, podjęte przez władze państwa, 
m.in.: konwencję klimatyczną ONZ w 1992 roku, Protokół z Kioto z roku 1996 czy 
inne dyrektywy UE, odnoszące się do pakietu klimatyczno-energetycznego.

3
 

Realizacja wskazanego wyżej, wyznaczonego przez Unię Europejską, 
poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku, 
stanowiącego 15% końcowego zużycia energii brutto, budzić może realne 
wątpliwości. Czy możliwy jest ponad dwukrotny wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł w latach 2010-2020 w kontekście faktu, iż w 2010 roku udział 
ten wyniósł jedynie 6,98%? Tymczasem niezrealizowanie wspomnianej dyrektywy 
wymusi zakup certyfikatów od krajów dysponujących nadwyżką tzw. zielonej 
energii. 

                                                           
1
 J. Malko, Zrównoważony rozwój – cele i wyzwania elektroenergetyki, Teoria i praktyka 
zrównoważonego rozwoju. Białystok-Wrocław 2007, s. 163-164 

2
 B. Igliński, M. Cichosz, G. Piechora, Technologie geoenergetyczne. Toruń 2010, s. 9  

3
 B. Kępińska, B. Tomaszewska, Energia termalna w Polsce – bariery dla rozwoju wykorzystania energii 
termalnej w Polsce i propozycję zmian, „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia 
Zrównoważony Rozwój”, 2009, nr 2, s. 9-11 
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Spoglądając na polskie realia widać przede wszystkim spalanie dużej ilości 
węgla dla celów grzewczych, szczególnie w piecach domowych; szacuje się, iż jest 
to około 10 mln Mg. Niestosowane są przy tym jakiekolwiek filtry i inne urządzenia, 
mające na celu redukowanie powstających zanieczyszczeń. Przejawem 
szczególnego ryzyka, odzwierciedlonym w różnorodnych konsekwencjach tego 
stanu rzeczy, jest Górny Śląsk. Wymiernym ich rezultatem są m.in. choroby układu 
oddechowego, w tym nowotwory płuc, wchłanianie rakotwórczych metali ciężkich 
(ołów, rtęć, itp.), zaburzenia układu naczyniowo-sercowego.

4
 

Wnioskować zatem można, iż koszty zewnętrzne – zdrowotne społeczeństwa, 
degradacji środowiska, emisji zanieczyszczeń itp., związane ze stosowaniem paliw 
konwencjonalnych nieodnawialnych, są relatywnie wysokie. Zatem zdecydowanie 
tańsze, w sensie ekonomicznym i społecznym, jest pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych. Racjonalne wykorzystanie z nich energii jest w stanie neutralizować 
negatywne konsekwencje dominującej roli konwencjonalnych jej źródeł w Polsce,  
a także stanowić jeden z bardzo istotnych komponentów, jak już wyżej podkre-
ślano, zrównoważonego rozwoju przynoszącego wymierne efekty ekologiczno-
ekonomiczne.  

Energia odnawialna w Polsce pozyskiwana jest obecnie przede wszystkim ze 
spalania biomasy, z wykorzystania biopaliw oraz dzięki elektrowniom wodnym. 
Znaczenie energii pochodzącej z wód termalnych jest niewielkie; jej udział w 2009 
roku wynosił jedynie 0,2%. Zaznaczyć należy, iż krajowy plan działania w zakresie 
energii geotermalnej wskazuje na zaangażowanie w 2020 roku na 3%. Pomimo 
więc niewielkiej dotychczasowej roli wód termalnych, jako źródła energii, 
dostrzeżony został potencjał rozwoju energetyki geotermalnej.

5
 

Energia geotermalna stanowi osobliwą formę energii odnawialnej 
występującej w postaci ciepła. Powstaje w głębi ziemi, jako efekt rozpadu 
pierwiastków promieniotwórczych, poza tym część ciepła geotermalnego może 
odzwierciedlać tzw. ciepło resztkowe i pochodzić z jądra planety.

6
 Jak wskazuje  

W. Lewandowski, ciepło przemieszcza się ze środka ziemi, ku warstwom 
charakteryzującym się znacznie niższymi temperaturami. Zatem energię 
geotermalną określić można jako ciepło pochodzące z głębi ziemi w postaci 
gorącej wody (co najmniej 20

°
C) lub pary wodnej.

7
 

Tak rozumiana energia geotermalna, w przypadku Europy, jest bezpośrednio 
wykorzystywana w 37 krajach. Do wiodących należą: Turcja, Islandia, Niemcy, 
Francja, Węgry i Włochy. W gronie krajów europejskich, jak wyżej zauważono, 
stosujących energię geotermalną, znajduje się również Polska. Jednak jej 
zastosowanie ma, jak dotychczas, ograniczony wymiar.

8
 

Tymczasem Polska charakteryzuje się posiadaniem bogatych zasobów 
geotermalnych obejmujących ponad 80% powierzchni kraju. Wyróżnić można  

                                                           
4
 A. Strupczewski, B. Radowic, Koszty zewnętrzne wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, „Biuletyn 
Wewnętrzny PSE”. Warszawa 2006, nr 2  

5
 W. Jarczewski, M. Harculak, Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce, Prace Geologiczne. 
Kraków 2015 s. 2 

6
 Ibidem, s. 3 

7
 W. Lewandowski, Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie  
w latach 2013-2015, „Techniki Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój”, 
2016, nr 1, s. 9  

8
 B. Kępińska, Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej w Polsce w latach 2013-2015, 
„Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia Zrównoważony Rozwój”, 2016, nr 1, s. 9 
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9 okręgów geotermalnych: grudziądzko-warszawski (obszar 40 tys. km
2
), 

szczecińsko-łódzki (67 tys. km
2
), sudecko-świętokrzyski (39 tys. km

2
), pomorski  

(12 tys. km
2
), lubelski (12 tys. km

2
), przybałtycki (15 tys. km

2
), podlaski (7 tys. km

2
), 

przedkarpacki (16 tys. km
2
), karpacki (13 tys. km

2
).

9
 

Wody geotermalne posiadają średnią temperaturę nieprzekraczającą 100°C. 
Jest to przede wszystkim efektem tzw. stopnia geotermicznego, który w naszym 
kraju waha się od 10 do 130 m. Na przeważającym obszarze wynosi on 35-70 m; 
oznacza to, iż temperatura wody wzrasta o 1°C na każde 35-70 m. Według 
szacunków, całkowita objętość wód geotermalnych w Polsce wynosi około  
6,7x10

3
 km

3
, zaś zasoby cieplne z nich pochodzące oszacowane zostały na około 

4 mld t paliwa umownego. Stopień zmineralizowania wód nie generuje trudności  
w praktycznym ich wykorzystaniu, gdyż oscyluje na poziomie 1-300 g/dcm

3
.
10

  
Za ich wykorzystaniem przemawiają również kryteria opłacalności wydobycia – 
średnia głębokość występowania źródła wynosząca około 2 km, temperatura 
większa od 65°C oraz relatywnie niskie zasolenie wody (mniejsze od 30 g/dcm

3
).

11
 

Podkreślić należy, iż wody zawarte w poziomach wodonośnych, występu-
jących na głębokościach 100-4000 m, mogą być gospodarczo wykorzystane jako 
źródło ciepła na całym obszarze Polski; jest to technologicznie możliwe. Gdzie 
zatem może być stosowana energia geotermalna i co tamuje możliwości jej 
szerszego wykorzystania w Polsce, wśród odnawialnych źródeł energii, 
szczególnie w ciepłownictwie sieciowym, będącym przedmiotem rozważań  
w praktycznej części opracowania? 

 
2. Możliwe zastosowanie geotermii w Polsce oraz uwarunkowania jej 

wykorzystania do celów ciepłowniczych 
Energia geotermalna, od wielu wieków, znajduje praktyczne zastosowania; 

współczesnym wyrazem tego są: kąpieliska, baseny z wodą geotermalną, 
ogrzewanie budynków mieszkalnych, szklarni, stawów hodowlanych, suszenie 
płodów rolnych, wykorzystywanie w procesach produkcyjnych. Szersze informacje 
na temat zastosowania energii geotermalnej zamieszczono na poniższym rysunku. 

Do przedstawionych w tabeli zastosowań ciepła geotermalnego dodać można 
szereg innych, pojedynczych przypadków, będących wyrazem możliwości 
stosowania geotermii w Polsce, na przykład: 

- realizowane na skalę półtechniczną suszenie drewna w obiektach IGSMiE 
PAN na Podhalu;  

- podgrzewanie murawy boiska piłkarskiego i ścieżek spacerowych  
w Uniejowie;  

- pozyskiwanie z wód geotermalnych pierwiastków, związków chemicznych 
o dużym znaczeniu balneoterapeutycznym czy też kosmetologicznym. 

 
 
 

                                                           
9
 Szerzej na temat zob. W. Czternasty, M. Zabłocki, Geotermia w gospodarce niskoemisyjnej i jej 
wykorzystanie w Stargardzie Szczecińskim (w:) K. Pająk, M. Urbaniak, S. Zwierzchlewski (red), 
Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej. Toruń 2015, s. 22 

10
 J. Szewczyk, Geofizyczne oraz hydrogeologiczne warunki pozyskiwania energii geotermalnej  
w Polsce, „Przegląd Geologiczny”, 2010, nr 7, s. 10 

11
 Ibidem, s. 11 
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Rysunek nr 1: Podstawowe sposoby wykorzystania energii geotermalnej  

 
Źródło: R. Bujakowski, „Czasopismo techniczne” TKT OKTT, 2000, nr 58-63 
 

Informacje liczbowe na temat wykorzystania energii geotermalnej w Polsce,  
w 2015 roku zawarto w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 1: Bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce (2015) 
 

SPOSÓB WYKORZYSTANIA  ZAINSTALOWANA  
MOC CIEPLNA 

GEOTERMALNA (MWe) 

SPRZEDAŻ/ZUŻYCIE  
CIEPŁA  

GEOTERMALNEGO (TJ) 

Ciepłownictwo sieciowe  76,2 708,87 

Lecznictwo i rekreacja  26 260 

Inne (suszenie drewna, 
podgrzewanie boiska...) 

1,2 5,6 

Hodowla ryb 0,6 10 

SUMA 104 984,47 

Pompy ciepła >500 >2500 

RAZEM  604 3484,47 

Źródło: Opracowano na podstawie: B. Kępińska, Przegląd stanu wykorzystania energii 
geotermalnej w Polsce w latach 2013-2015, „Technika Poszukiwań Geologicznych, 
Geotermia, Zrównoważony Rozwój”, 2016, z. 1, s. 22  
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W porównaniu z wieloma krajami, wykorzystanie zasobów geotermalnych 
realizowane jest w Polsce na niewielką skalę. Rodzi to pytanie, dlaczego pomimo 
sprzyjających geologicznie warunków, wykorzystanie wód geotermalnych 
pozostaje na tak niskim poziomie? Poszukiwanie odpowiedzi skoncentrowane 
zostanie na najważniejszym sposobie wykorzystania wód termalnych w kraju – 
ciepłownictwie sieciowym. Informacje na ten temat zamieszczone zostały  
w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 2: Ważniejsze przyczyny ograniczające wykorzystanie wód termalnych  

w ciepłownictwie sieciowym  
 

RODZAJE 
PRZYCZYN 

CHARAKTERYSTYKA PRZYCZYN  

- polityczne - relatywnie małe zainteresowanie organów rządowych rozwojem 
ciepłownictwa geotermalnego w kontekście potencjalnego 
zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznych dostaw energii, 

- brak długofalowego programu rozwoju geotermii (jako elementu 
strategii OZE), przyznanie jej istotniejszego znaczenia w decyzjach 
dotyczących polityki energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 

- technologiczne  
i inwestycyjne  

- projektowanie niektórych ciepłowni na podstawie wadliwych 
danych, przeszacowanie oceny potrzeb odbiorców, skutkujące 

negatywnie w uzyskiwanych parametrach ekonomicznych zakładów, 
a w konsekwencji negatywny wpływ na cenę energii,  

- niedostatecznie wykształcone bodźce do realizacji nowych 
inwestycji na ciepłownictwo; prace inwestycyjne w przypadku 
ciepłownictwa ukierunkowane są na rozbudowę istniejących 

instalacji, zaś większe projekty zorientowane są na rekreację. 

- prawne  
i ekonomiczne 

- pomimo wprowadzania lepszych warunków prawnych  
i administracyjnych zapisami Ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196) – skrócenia 
procedur, eliminacja niektórych opłat i podatków, uproszczenie 

udzielania koncesji; brakuje rozwiązań generujących spójny  
system służący rozwojowi geotermii, 

- niewystępowanie funduszu ubezpieczenia ryzyka geologicznego, 
który mógłby sprzyjać rozwojowi inwestycji geotermalnych, 

- zbyt wysokie ceny wierceń, które stanowią podstawową część 
kosztów inwestycyjnych, 

- z finansowego punktu widzenia często mniejsza efektywność 
energetyki geotermalnej w porównaniu z konwencjonalnymi  

źródłami jej wytwarzania. 

- mentalnościowe  - relatywnie wciąż niskie zainteresowanie władz i samorządów 
lokalnych w miastach znajdujących się na obszarach bogatych  

w zasoby geotermalne; posiadających sieci grzewcze, w których 
mogłaby być zastosowana energia geotermalna,  

- niedostateczna wiedza lokalnej społeczności i decydentów na 
temat wszystkich możliwych korzyści (ekonomicznych, 

ekologicznych, zmiany wizerunku miasta, gminy, wzrostu lokalnego 
bezpieczeństwa w zapotrzebowaniu na energię cieplną itp.)  

z wykorzystania geotermii w ciepłownictwie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie B. Kępińska, Przegląd stanu wykorzystania 
energii geotermalnej w Polsce w latach 2013-2015, „Technika Poszukiwań Geologicznych, 
Geotermia Zrównoważony rozwój”, 2016, nr 1, s. 29-32 
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W pozostałej części niniejszej publikacji poczyniono rozważania na temat 
praktycznego wykorzystania działających na terenie kraju zakładów geoter-
malnych. 

 
3. Przykłady działających zakładów geotermalnych w Polsce dla celów 

ciepłownictwa sieciowego 
Według dostępnych informacji, na terenie kraju działa sześć ciepłowni 

wykorzystujących wody termalne jako nośnik ciepła. Zaliczyć do nich należy: 
- Geotermię Podhalańską, 
- Geotermię Stargard (dawniej Stargard Szczeciński), 
- Geotermię Pyrzyce , 
- Geotermię Mszczonów,  
- Geotermię Uniejów,  
- Geotermię Poddębice.  
Wskazane powyżej zakłady geotermalne posiadają łączną moc geotermalną 

zainstalowaną na poziomie około 76 MWt, przy rocznej sprzedaży ciepła (dane za 
rok 2015) na poziomie 708 TJ. 

W artykule tym szerzej opisane zostaną wybrane dwa zakłady: Geotermia 
Podhale, Stargard. Są to zakłady o znaczącej produkcji, liczbie odbiorców 
końcowych. Każdy z nich prowadzi dokładne statystki sprzedaży i produkcji ciepła 
w okresie kilkunastu lat. Pozostałe, tj. Mszczonów, Uniejów, Pyrzyce i Poddębice, 
nie będą poddawane dalszej prezentacji z uwagi na to, że ich skumulowana roczna 
produkcja ciepła jest na bardzo niskim poziomie (w ujęciu całego kraju). 

 
Geotermia Podhalańska

12
 

Już w 1989 roku rozpoczęły się prace nad powołaniem spółki celowej, której 
zadaniem miało być wybudowanie pierwszej w Polsce ciepłowni geotermalnej. 
Podmiotem finansującym budowę był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który do dzisiaj posiada ponad 90% udziałów.

13
 

Podczas całej fazy projektowania, jak i wdrożenia, nadzór nad projektem 
realizowała przede wszystkim Polska Akademia Nauk. Jej zaplecze naukowe, 
badania wnętrza ziemi oraz idące za tym wyliczenia, przekonały NFOŚiGW do 
wyłożenia pieniędzy na wykonanie pierwszych otworów geotermalnych. W 1993 
roku podłączono do sieci ciepłowniczej pierwszych odbiorców. Produkcja ciepła 
odbywała się w oparciu o otwory w Bańskiej i Białym Dunajcu. 

Rok później firma została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nazwą Geotermia Podhalańska S.A. W 1995 roku rozpoczęto proces rozbudowy 
sieci dystrybucji w Białym Dunajcu. Sprzedaż ciepła w ciągu tego roku kształtowała 
się na poziomie 18TJ. W 1996 roku rozpoczęto budowę ciepłowni w miejscowości 
Bańska Niżna, równocześnie wybudowano rurociąg ciepłowniczy do Zakopanego. 
Cały czas prowadzono badania i testy hydrodynamiczne w lokalizacjach: Poronin, 
Chochołów, Furmanowa, Biały Dunajec oraz Bańska. Już rok później, bo w 1997 
roku zakończono pracę nad kolejnymi otworami – PGP-2 w Białym Dunajcu oraz 
otworu PGP-1 w Bańskiej Niżnej. W tym okresie zakończyły się także oficjalne 

                                                           
12

 Dane historyczne pochodzą z oficjalnej strony Geotermii Podhalańskiej, www.geotermia.pl/historia 
(pobrano 10.12.2016 r.) 

13
 Dane z Krajowego Rejestru Sądowego, www.ems.ms.gov.pl/krs, file:///C:/POBRANE/RP_40456_47_ 
20161216112127.pdf (pobrano 10.12.2016 r.) 

http://www.geotermia.pl/historia
http://www.ems.ms.gov.pl/krs
file:///C:/POBRANE/RP_40456_47_20161216112127.pdf
file:///C:/POBRANE/RP_40456_47_20161216112127.pdf
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badania nad zasobami wód termalnych dla poszczególnych otworów na terenie 
Niecki Podhalańskiej. 

Następne lata to czas przekształceń własnościowych, fuzje i przejęcia 
mniejszych spółek celowych na terenie Zakopanego i okolic. Od 1998 roku  
firma działała pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia 
Podhalańska S.A.  

Przez kolejne lata następował dynamiczny rozwój, sprzedaż ciepła wzrastała 
z roku na rok – 1999 r. – sprzedaż na poziomie 120 TJ. W roku 2000 ciepło  
z geotermii odbierane było przez 212 odbiorców indywidualnych, 51 firm oraz  
119 bloków mieszkalnych. W następnym roku zlikwidowano w Zakopanem ostatnią 
ciepłownię węglową. Kolejne przyłączenia do sieci stały się bodźcem do zakupu 
silników szczytowych, które miały na celu dostarczyć ciepło w okresie 
zwiększonego zapotrzebowania, wtedy, gdy moc źródeł geotermalna była 
niewystarczająca. W 2001 roku rozpoczęto także budowę „Parku Wodnego”  
w Zakopanem. Dane za rok 2002 mówią o sprzedaży ciepła na poziomie 188 TJ – 
w przeciągu dwóch lat nastąpił wzrost o ponad 50%. Długość sieci ciepłowniczej  
w tym okresie liczyła około 57 km.   

W 2006 roku, oficjalnie swoją działalność zainaugurował Park Wodny –  
do dzisiaj największy odbiorca ciepła PEC. W 2007 roku dokonano kolejnych 
przyłączeń, między innymi Term Podhalańskich w Szaflarach, dzięki zastosowaniu 
„bypassów” zwiększono także moc zainstalowaną o około 6 MW.  

W latach 2009-2015 miały miejsce dalsze działania mające na celu 
zwiększenie mocy geotermii oraz przyłączenia nowych odbiorców. Rozwój 
przedsiębiorstwa w dużym stopniu ułatwiły także środki w postaci dotacji w 2010 
roku, uzyskanie ponad 4 mln PLN na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej 
na terenie Gmin: Zakopane, Biały Dunajec i Szaflary. Szczegółowe dane na temat 
wielkości sprzedaży ciepła przez PEC zestawiono w ujęciu tabelarycznym (Tabela 
nr 3).  

 

Tabela nr 3: Produkcja ciepła w PEC Geotermia Podhalańska S.A. 
 

LATA PRODUKCJA CIEPŁA W TJ ZMIANA W % 

1999 120 - 

2002 188 56 

2003 244 30 

2005 275 12 

2006 297 8 

2008 324 9 

2009 351 8 

2012 383 9 

2013 393 2,6 

2014 361
14

 -8,2 

2015 398 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PEC Geotermia Podhalańska, 

www.geotermia.pl/historia/ (pobrano 11.12.2016 r.) 
 

                                                           
14

 Spadek produkcji ciepła w roku 2014 spowodowany był remontami i modernizacją otworów 
geotermalnych. Dodatkowo prowadzono wdrożenie nowego systemu informatycznego, mającego na 
celu automatyzację i optymalizację zarządzania procesem produkcji ciepła w przedsiębiorstwie.  

http://www.geotermia.pl/historia/
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Zinterpretowane w tabeli dane na temat sprzedaży ciepła jednoznacznie 
wskazują, iż rokrocznie sprzedaż wzrastała. Dynamiczna rozbudowa sieci 
ciepłowniczej, jej ciągła modernizacja oraz bardzo dobrze prowadzona polityka 
sprzedażowa, pozwalają na kolejne przyłączenia odbiorców indywidualnych oraz 
instytucjonalnych. W chwili pisania niniejszego artykułu, roczna sprzedaż ciepła 
oscylowała w granicach 400 TJ (największa w Polsce). Łączna moc zamówiona 
przez odbiorców końcowych przekraczała 60 MW. Na dzień dzisiejszy, układ 
geotermalny jest w stanie wydobywać około 700 m

3
/h wody gorącej, która, poprzez 

sieć ciepłowniczą, ogrzewa podłączonych odbiorców. Proces wydobycia, 
dystrybucji oraz ponownego zatłoczenia wody jest zautomatyzowany – działa  
w oparciu o system TERMIS.  

Reasumując, wybudowanie i użytkowanie zakładów geotermalnych, będących 
we władaniu PEC Geotermia Podhalańska, przyczynia się do jednoczesnego 
osiągnięcia kilku celów. Ich pogrupowania dokonano poniżej: 

- cel ekonomiczny – firma generuje zyski, które pozwalają na jej bieżące 
funkcjonowanie oraz prowadzenie inwestycji mających na celu rozbudowę 
sieci ciepłowniczej i przyłączenie nowych odbiorców. W roku 2016 po raz 
pierwszy zdecydowano się na obniżkę cen ciepła,  

- cel społeczny – budowa zakładów termalnych na terenie Podhala 
przyczyniła się do redukcji systemów ciepłowniczych opalanych węglem 
czy innymi paliwami o charakterze wyczerpywalnym. Co za tym idzie, 
wykorzystanie źródeł gorącej wody to także pozytywny wpływ na krajobraz 
Tatr – znika problem szkodliwych dla ludzi i przyrody zanieczyszczeń. 
Geotermia to źródło w pełni odnawialne i jednocześnie nieemitujące 
szkodliwych gazów wchłanianych przez atmosferę ziemską. Tatry, jako 
obszar bardzo atrakcyjny przyrodniczo, dzięki wybudowaniu geotermii nie 
jest „skażony” dużą ilością małych, dymiących lokalnych kotłowni. Jest to 
bardzo ważne, iż coraz częściej jedynie obraz naprawdę czystego rejonu 
turystycznego przyciąga potencjalnych klientów. Kolejnym pozytywnym 
celem, który został osiągnięty w wyniku realizacji niniejszego projektu, jest 
budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Termy w Zakopanem czy 
Szaflarach to obiekty, które w 100% ogrzewane są przez PEC Geotermia 
Podhalańska. Dostarczane tam ciepło, za pomocą nośnika, jakim jest 
ciepła woda termalna, ogrzewa obiekty i baseny się w nich znajdujące. 
Badania fizyko-chemiczne wykazały także, iż wody wydobyte z głębi ziemi 
posiadają walory lecznicze, co też w bardzo szybkim czasie zostało 
zaoferowane mieszkańcom i turystom pod postacią kąpieli czy sprzedaży 
wody pitnej.  

 
Geotermia Stargard

15
 

Geotermia Stargard znajduje się na terenie Niecki Szczecińskiej, obszaru 
bardzo dobrze rozpoznanego geologicznie. W latach 70.-80. ubiegłego wieku 
prowadzono tutaj szeroko zakrojone prace, polegające na wykonywaniu otworów 

                                                           
15

 Dane na temat spółki G-TERM – właściciela Geotermii Stargard pochodzą z materiałów źródłowych, 
będących własnością Spółki oraz z informacji i wywiadów przeprowadzonych bezpośrednio  
z Władzami Spółki jak i osobami zarządzającymi Geotermią Stargard. Dane zbierane były w okresie 
październik-grudzień 2016. 
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badawczych. Wykonano aż 466 sztuk.
16

 Miały one na celu zbadanie jakości wód 
termalnych na terenie Niecki Szczecińskiej. Wykazały, iż teren ten jest jednym  
z najlepszych obszarów występowania gorących wód termalnych w Polsce. Dane 
te zostały dokładnie zarchiwizowane i przetworzone oraz później udostępnione 
przez przedsiębiorstwa: PNiG z Piły, BG Geonafta z Warszawy oraz 
Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” z Warszawy.

17
 Prowadzone odwierty 

wskazały, iż temperatura wody na poziomach około 2500-3000 m w głąb ziemi na 
terenie Niecki Szczecińskiej sięga około 100°C.  

Dzięki dobrze rozpoznanej budowie geologicznej okolic miasta Stargard,  
w 1997 roku podjęto decyzję o budowie ciepłowni geotermalnej. Było to pierwsze 
tego typu przedsięwzięcie polskich i zagranicznych inwestorów. Z polskiej strony 
inwestycję finansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, z duńskiej prywatny inwestor. Prace geologiczne i wiertnicze rozpoczęły 
się w 1999 roku, zaś samo wydobycie wód termalnych nastąpiło w 2005 roku.  
W 2010 roku jednak zakład upadł – przyczyniły się do tego problemy techniczne 
(brak możliwości zatłaczania wód termalnych do wnętrza ziemi) oraz brak środków 
na bieżące remonty i modernizację.

18
 W 2012 roku upadłe przedsiębiorstwo 

zostało przejęte przez spółkę G-TERM Energy. Zakład został wyremontowany, 
otwory wyczyszczone, przebudowano infrastrukturę techniczną. Dzisiaj jest to drugi 
co do wielkości w zakresie produkcji układ geotermalny w Polsce, po Geotermii 
Podhalańskiej.  

Geotermia Stargard została wybudowana w sąsiedztwie Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Stargardzie (PEC Stargard). Głównym celem działania 
zakładu jest dostawa ciepła bezpośrednio do PEC Stargard, który jest podmiotem 
produkującym i prowadzącym dystrybucję ciepła na terenie miasta. Geotermia nie 
dokonuje sprzedaży ciepła do odbiorców końcowych, nie posiada także własnej 
sieci dystrybucyjnej. Jedynym odbiorcą ciepła jest PEC Stargard. Geotermia  
w Stargardzie to część nowoczesnego systemu ciepłowniczego, opartego w prawie 
70% na węglu kamiennym. Pozostałe 30% ciepła w ujęciu rocznym pochodzi  
z zakładu geotermalnego. W okresie letnim zakład dostarcza całość ciepła 
zużywanego przez mieszkańców miasta, natomiast w okresie wrzesień-kwiecień 
konieczne staje się włączenie kotłów węglowych PEC Stargard.  

Aktualnie Geotermia działa w oparciu o dwa otwory – jeden wydobywczy  
– GT-2 – kierunkowy (skośny) o długości 3080 m, oraz jeden zatłaczający – GT-1 – 
o głębokości 2660 m. Jest to otwór pionowy. Przed zamknięciem zakładu otwory 
były zamienione. Temperatura wydobywanej wody z wnętrza ziemi wynosi około 
83-84°C. Jak wskazano wcześniej, Geotermia nie sprzedaje ciepła odbiorcom 
końcowym, tym zajmuje się PEC Stargard. Jest to jedyne tego typu w kraju 
rozwiązanie. Instalacja geotermalna została podłączona tylko na powrocie sieci 
ciepłowniczej. Pobiera ona odpowiedni wolumen wody sieciowej o temperaturze 
40-50°C. Później woda sieciowa kierowana jest na wymiennik ciepła, tam zostaje 
podgrzana do temperatury 65-83°C i trafia ponownie do rurociągu powrotnego. 

                                                           
16

 A. Siwużdżał, Potencjał geotermalny Niecki Szczecińskiej. Kraków 2012, s. 10-11 
17

 Ibidem, s. 11  
18

 M. Zabłocki, Korzyści płynące z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie Geotermii 
Stargard Szczeciński, „Ekonomia i Zarządzanie”, 2012, s. 21-22 
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Podgrzana woda z instalacji geotermalnej wraca do sieci zarządzanej przez PEC 
Stargard, który nadaje jej wymagane parametry.

19
  

Dokonując analizy budowy Zakładu – Geotermii w Stargardzie należy spojrzeć 
na ten problem szerzej. Nie kierować się tylko efektem ekonomicznym – który aktu-
alnie jest bardzo pozytywny. Wyodrębniono 3 nadrzędne, obok ekonomicznego, 
cele budowy Zakładu Geotermalnego

20
 

- cel lokalny – mieszkańcom miasta należało dostarczyć czyste ciepło 
(ciepło z energii odnawialnej) po kosztach konkurencyjnych do obecnie 
dostarczanego ciepła ze źródeł konwencjonalnych, czyli węgla 
kamiennego,  

- cel narodowy – produkcja energii z wnętrza Ziemi jest zgodna  
z wytycznymi, jakie polski rząd przyjął po wstąpieniu do UE w zakresie 
produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Produkcja ciepła przez 
Geotermię miała także zdywersyfikować dostawy energii cieplnej 
(stopniowe odchodzenie od importowanego ze Wschodu węgla 
kamiennego) oraz przyczynić się w znacznym stopniu do redukcji 
szkodliwych gazów wydzielanych podczas produkcji ciepła metodami 
konwencjonalnymi,  

- cel globalny – poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów w rejonie 
Stargardu Szczecińskiego, Geotermia ma przyczyniać się do globalnej 
redukcji emisji oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło wytwarzane  
w systemie węglowym.  

Dzięki danym pochodzącym od Władz G-TERM można zaobserwować,  
w jakim stopniu produkcja ciepła z energii odnawialnej przyczynia się do redukcji 
szkodliwych zanieczyszczeń. Poniższa tabela kompiluje dane nt. produkcji ciepła  
w latach 2012-2015 z poziomem redukcji CO2 na terenie miasta Stargard.  

 

Tabela nr 4: Produkcja ciepła i efekt redukcji CO2 

 

ROK 2012 2013 2014 2015 

Sprzedaż ciepła TJ 91 168 190 213 

Redukcja emisji CO2 (t) 10 643 19 496 22 145 24 792 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Władz G-TERM, 

listopad 2016  
 

W 2012 roku (w tym roku zakład został zatrzymany) redukcja dwutlenku węgla 
wynosiła około 10 tys. ton. Jest to znaczny poziom, jak dla 70 tys. miasta. Już  
w latach 2013-2015 – po ponownym uruchomieniu Zakładu – redukcja szkodliwych 
tlenków dynamicznie wzrastała – pełna korelacja ze wzrostem produkcji ciepła.  
W 2016 roku wartość redukcji zanieczyszczeń powinna utrzymać się na poziomie 
nie mniejszym niż w roku 2015.  

Widząc potencjał ekonomiczny inwestycji oraz szereg dodatnich czynników 
wynikających z działania Geotermii Stargard, władze G-TERM w 2015 roku 
rozpoczęły starania o wykonanie odwiertu kolejnych otworów. Aktualna moc 
zainstalowana wynosi 12,6 MW (przy około 116 MW mocy zainstalowanej 

                                                           
19

 Informacje uzyskane od Dyrektora Technicznego Geotermii Stargard – dr W. Zabłockiego. Stargard 
2016  

20
 M. Zabłocki, Determinanty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, „Technika 
Poszukiwań Geologicznych, Geotermia Zrównoważony Rozwój”, 2013, nr 2, s. 39  
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w kotłach węglowych PEC Stargard).
21

 Wykonanie otworu GT-3 – o charakterze 
zatłaczającym, nie zwiększy bezpośrednio mocy zainstalowanej. Pozwoli jednak 
na utrzymanie dotychczasowej produkcji ciepła oraz pozwoli uniknąć postojów 
związanych z konserwacją otworów. Aktualna koncesja, wydana przez Wyższy 
Urząd Górniczy w Poznaniu, pozwala na produkcję ciepła z wykorzystaniem 
maksymalnego przepływu na poziomie 200 m

3
/h – takowy zostanie utrzymany  

w pełni dzięki otworowi nr 3. W planach na rok 2017 jest wykonanie dwóch 
kolejnych otworów GT-4 i GT-5. Będzie to tzw. dublet geotermalny – otwór 
wydobywczy oraz otwór zatłaczający. Inwestycja ta pozwoli na znaczne 
zwiększenie produkcji ciepła. Co ważne, dzięki tym krokom, wolumen produkcji 
ciepła z odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła ogółem w mieście 
Stargard przekroczy poziom 50%. System ciepłowniczy miasta stanie się tzw. 
„efektywnym systemem ciepłowniczym”. Pozwoli to na kolejne inwestycje – 
wsparte systemem dopłat ze środków krajowych oraz unijnych. Prywatna 
inwestycja spółki G-TERM pozwoli podmiotowi publicznemu, jakim jest PEC 
Stargard, na uzyskanie dotacji na modernizację sieci ciepłowniczej na terenie 
miasta.  

Reasumując, Stargard posiada drugi co do wielkości system ciepłowniczy, 
oparty na wodach termalnych. Obecna produkcja ciepła z OZE stanowi około 30% 
zapotrzebowania miasta. Planowane inwestycje pozwolą w roku 2018 zwiększyć 
ten udział do ponad 50%. Zakład Geotermia Stargard to przykład efektywnego 
połączenia interesu prywatnego z interesem społecznym. G-TERM jako właściciel 
zarabia na dostawach ciepła, PEC Stargard jako operator sieci ciepłowniczej 
przyczynia się do redukcji wykorzystania energii pochodzącej ze spalania węgla 
kamiennego. W dalszym etapie przekłada się to na czystsze powietrze w mieście  
i okolicy, a co za tym idzie, na zdrowie i komfort mieszkańców.  

 
4. Perspektywy wykorzystania źródeł termalnych w Polsce  
Od początku 2014 roku rząd wdraża nową perspektywę unijną – 2014-2020. 

W niej zagwarantowane są środki na wsparcie inwestycji geotermalnych w Polsce. 
Jest to spora szansa na szybki i dynamiczny rozwój tego sektora w kraju. 
Dotychczas mechanizmy wsparcia nie były jednoznacznie sformułowane. 
Występował niedobór środków na prowadzenie szeroko zakrojonych inwestycji.  
Z brakiem środków na modernizację borykały się także pracujące już zakłady 
geotermalne – w skrajnych przypadkach, jak w Stargardzie, brak wsparcia 
publicznego doprowadził do upadku przedsiębiorstwa. Na tym etapie wskażemy 
wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wykorzystania wód termalnych 
do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych czy leczniczych.  

 
Geotermia Podhale  
Według przyjętego planu rozwoju przedsiębiorstwa, sieć ciepłownicza ma się 

nadal rozwijać. W październiku 2016 roku podpisano umowę partnerską miedzy 
Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary, MPEC Nowy Targ i PEC Geotermia 
Podhalańską. Dotyczy ona rozwoju i rozbudowy sieci ciepłowniczej w kierunku 
Szaflar i Nowego Targu. Pozwoli to na dalsze nowe przyłączenia odbiorców, 
zarówno prywatnych, jak i firmowych. Inwestycja jest wspierana przez Narodowy 
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 B. Kępińska, Przegląd stanu…, op. cit., s. 24 
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Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
22

 Pierwsze 
czynności inwestycyjne planowane są z początkiem roku 2017. Oprócz tego, dzięki 
wodom termalnym z Geotermii, ogrzewane mają zostać baseny rekreacyjne  
w Chochołowie.

23
 Inwestycja jest już na ukończeniu. Termy Chochołowskie 

budowane są od 2006 roku, są już otwarte, jednak procesy inwestycyjne nadal 
trwają. Firma to spółka rodzinna, która, dzięki walorom wody z PEC, rozwinęła się 
bardzo dynamicznie. Dodatkowo inwestycja została wsparta środkami unijnymi.  

 
Geotermia Pyrzyce  
Po przeprowadzonym wywiadzie z Prezesem Stanisławem Kulikem, uzyskane 

zostały informacje, iż na obecnym etapie spółka będzie dalej prowadziła proces 
związanym z kolejnymi przyłączeniami do sieci ciepłowniczej.

24
 Planowane jest 

także wdrożenie metody ograniczającej kolmatacje (tzw. przyczyna zapychania się 
otworów chłonnych) – za pomocą miękkiego kwasowania. Spółka nie wyklucza 
inwestycji polegającej na wierceniu nowego otworu – jednak jest to uzależnione od 
otrzymanego wsparcia ze środków krajowych czy unijnych.  

 
Termy Uniejów 
Jeden z najszybciej rozwijających się ośrodków rekreacyjnych w Polsce,  

w pełni oparty na wodach termalnych. Rokrocznie przyciąga swoją ofertą coraz 
szersze rzesze turystów. W związku z dynamicznym rozwojem, planowana jest 
modernizacja jak i rozbudowa ośrodka rekreacyjnego.

25
 

 
Geotermia Stargard 
W 2015 roku rozpoczęto prace nad wierceniem kolejnego otworu 

zatłaczającego. Zakupiono od Urzędu Miasta Stargard teren pod inwestycję;  
w 2016 roku rozpoczęły się prace wiertnicze. Otwór został wywiercony, trwają 
czynności prawno-administracyjne, warunkujące jego włączenie do obiegu 
geotermalnego – ma stanowić otwór zatłaczający. Pozwoli to na utrzymanie 
aktualnego stanu produkcji w zakładzie, nie będą także konieczne przestoje 
serwisowe.  

Oprócz tego, w roku 2017 planowany jest odwiert dwóch kolejnych otworów 
GT-4 i GT-5. Ma być to dublet geotermalny – otwór wydobywczy i zatłaczający. 
Zwiększone zostaną moce produkcyjne zakładu. Wydobycie wód termalnych 
zwiększy się do około 500 m

3
/h. Pozwoli to dostarczyć w ciągu roku ponad 50% 

ciepła z odnawialnych źródeł energii do mieszkańców Stargardu. Przez to system 
ciepłowniczy będzie systemem efektywnym.

26
 

 
Geotermia Konin  
Jeden z najnowszych projektów geotermalnych. W 2016 roku zakończono 

prace związane z odwiertem otworu próbnego. Całość inwestycji finansowana była 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

                                                           
22

 Informacje z oficjalnej strony PEC Geotermia Podhalańska S.A., www.geotermia.pl/podpisanie-
umowy-z-nowym-targiem-i-szaflarami/ (pobrano 17.12.2016 r.) 

23
 B. Kępińska, Przegląd stanu…, op. cit., s. 29 

24
 Rozmowa z Prezesem S. Kulikiem, listopad 2016  

25
 B. Kępińska, Przegląd stanu…,  op. cit., s. 29 

26
 Rozmowa z Prezesem A. Biedulskim, listopad 2016 
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Wykonawcą otworu była spółka G-DRILLING z Warszawy. Próbne pompowanie 
wskazało, iż wydajność otworu oscyluje w okolicach 150 m

3
/h. Zbadana 

temperatura, na poziomie wydobycia, oscylowała w okolicach 95°C.
27

 Pozytywny 
wynik odwiertu wpłynął na decyzję lokalnego samorządu o kontynuacji prac 
związanych z budową zakładu geotermalnego. Dodatkowo, za koniecznością 
budowy przemawia aktualny dostawca ciepła do miasta Konin – zespół elektrowni 
Pątnów-Adamów-Konin wypowiedział z dniem 30 czerwca 2020 r. umowę  
na dostawę ciepła. W listopadzie 2016 roku prowadzone były konsultacje  
z potencjalnymi wykonawcami systemu ogrzewania miasta Konin. Ważnym 
elementem nowego systemu ciepłowniczego mają być odwierty geotermalne. Nie 
zaspokoją one w pełni potrzeb miasta Konin; wsparte muszą zostać systemem 
gazowym lub węglowym. Decyzja, jaki system ogrzewania miasta wybrać, nie 
została podjęta; jest na etapie konsultacji. Powracając jednak do systemu 
geotermalnego, zlecona została koncepcja ogrzewania Konina z wykorzystaniem 
źródeł geotermalnych. Wynika z niej, iż wywiercenie kolejnego otworu jest 
opłacalne i konieczne – warunkuje to umowa z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opracowana analiza wskazała korzyści i wady 
korzystania z systemu geotermalnego. Pozwoliła także opracować zalecenia  
co do wyboru źródeł finansowania inwestycji. Na tym etapie trwają negocjacje  
nt. potencjalnego źródła finansowania inwestycji. Możliwe jest sfinansowanie jej  
z: dotacji NFOŚiGW, kredytu komercyjnego czy kredytu Banku Gospodarstwa 
Krajowego – kredyt na preferencyjnych warunkach. Wywiercenie otworu GT-2 
pozwoli na włączenie systemu geotermalnego. Koszt inwestycji, wraz z niezbędną 
infrastrukturą, szacowany jest na około 45-50 mln PLN netto. Realizacja zadania 
ma potrwać do 2018 roku, tak, aby na sezon grzewczy była gotowa do użycia. 
Dublet geotermalny w Koninie dostarczy około 20 TJ energii cieplnej.

28
  

 
Uwagi końcowe 
Wskazane efekty gospodarcze i środowiskowe funkcjonujących w Polsce 

instalacji geotermalnych, a także wzrastająca akceptacja społeczna dla korzystania 
z tego źródła ciepła, wraz z zainteresowaniem realizacją kolejnych projektów, 
pozwalają na pozytywną optykę rozwojową geotermii. Potwierdzają to 
zamieszczone w opracowaniu opinie władz geotermii działających w Polsce. 
Zarazem występuje szereg dalszych determinant generujących wykorzystanie wód 
termalnych do celów ciepłowniczych – wysoki poziom zaangażowania kadr 
naukowych w realizacji niskoemisyjnej gospodarki, zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego, opartego na odnawialnych źródłach energii, międzynarodowych 
doświadczeniach firm wiertniczych i wykonawców instalacji itp.  

Niestety, jak podkreślono w opracowaniu, wyżej wymienione pozytywnie, 
oddziałujące na rozwój geotermii, determinanty, nie są w stanie pokonać 
wskazanych ograniczeń, z których najistotniejsze wiązać należy z brakiem 
generowanej przez władze rządowe strategii rozwoju geotermii, jako elementu 
OZE, zatem nieuwzględnianie jej, bądź przyznawanie niewielkiego znaczenia  
w decyzjach dotyczących polityki energetycznej i rozwoju, jako znaczącego źródła 
energii. Dołączyć należy do tego wskazywany brak spójnego systemu prawno-

                                                           
27

 Informacje po rozmowie z przewodniczącym rady nadzorczej G-DRILLING – J. Milem – listopad 2016  
28

 Informacje po rozmowie z prezesem Geotermii Konin – T. Neczyńskim – listopad 2016 
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ekonomicznego czy niewystępowanie, jakże potrzebnego, funduszu ryzyka 
geologicznego. Żywić należy nadzieję, że wskazane w opracowaniu znaczenie 
wód termalnych, ekonomiczne i ekologiczne efekty dotychczasowego ich 
zastosowania w ciepłownictwie, wpłyną inspirująco na rozwój geotermii i znajdzie 
ona wiodącą pozycję wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce.  

 
Streszczenie 
Realizacja idei zrównoważonego rozwoju, zobowiązania międzynarodowe, 

zmniejszenie się nieodnawialnych zasobów paliw energetycznych, względy 
ochrony środowiska czy bezpieczeństwa energetycznego itp. wymuszają wprost 
dużo szersze wykorzystanie w Polsce energii odnawialnej, pochodzącej z wód 
termalnych, które zajmują aż 80% powierzchni kraju. Celem opracowania, na tle 
wyeksponowania podstawowych sposobów wykorzystania energii geotermalnej, 
było ukazanie podstawowych ograniczeń zastosowania ciepła geotermalnego – 
politycznych, inwestycyjnych, technologicznych, ekonomiczno-prawnych, 
mentalnościowych. Ich, choć częściowa neutralizacja, jak wykazano na przykładzie 
Geotermii Podhale i Stargard, bazując m.in. na bezpośrednich danych 
empirycznych pochodzących z tych zakładów i rozmowach z ich władzami, może 
przyczynić się do dynamicznego powstania zakładów geotermalnych w Polsce. 
Ciekawe poznawczo, wnoszące szereg nowych wartości do problematyki 
ciepłownictwa geotermalnego, wydają się rozważania poświęcone perspektywom 
wykorzystania źródeł termalnych w Polsce. Część tę opracowano w oparciu  
o informacje pochodzące od prezesów poszczególnych Geotermii. Wszystkie 
dotychczas funkcjonujące planują rozwój, oczekując przede wszystkim 
publicznego wsparcia ukierunkowanego m.in. na modernizację istniejących 
rozwiązań, a także zaangażowania się samorządów w realizowane 
przedsięwzięcia. Interesująca, w świetle przeprowadzonych badań, wydaje się 
prezentacja jednego z najnowszych projektów geotermalnych – Geotermii Konin. 
Pozytywny wynik odwiertu otworu badawczego wpłynął bowiem na decyzję 
lokalnego samorządu o budowie zakładu geotermalnego. Trwające negocjacje 
dotyczą potencjalnego źródła finansowania inwestycji. Przedstawione 
opracowanie, jak wynika z powyższych uwag, ma zarówno wymiar teoretyczny, jak 
i odniesienie w praktyce.  

Słowa klucze: odnawialne źródła energii, geotermia, wody termalne, energia 
cieplna, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska 

 
Summary 
The idea of sustainable development, international commitments, reduction  

of non-renewable resources of energy fuels, environmental concerns and energy 
security, etc. impose much wider use of renewable energy in Poland, coming from 
thermal waters, which occupy up to 80% of the country. The aim of this paper on 
the background of the main ways of using geothermal energy is to show the basic 
limitations on the applicability of geothermal heat – political, investment, 
technological, economic, legal and mentality. Its partial neutralization, as 
demonstrated on the example of Geotermia Podhale and Stargard based on direct 
empirical data from these plants. What is more, talks with the authorities can 
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contribute to dynamic creation of geothermal plants in Poland. Discussion devoted 
to the prospects for the use of thermal sources in Poland, bring a lot of new and 
interesting discussion to the issue of geothermal heating. This part was developed 
based on the information from the CEOs of each Geotermia. All operating 
Geotermias plan a development, expecting mainly public support for the 
modernization of existing solutions as well as the involvement of local governments 
in the realized project. Interesting in the light of the research seems to be the 
presentation one of the latest geothermal projects – Geothermal Konin. A positive 
result of exploratory bore influenced the decision of the local government to build  
a geothermal plant. Ongoing negotiations concern a potential source of investment 
financing. A paper has both a theoretical and also practical dimension. 

Key words: renewable energy sources, geothermal energy, thermal waters, 
thermal energy, sustainable development, environmental protection 
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BIOMASA W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH 
 
 
1. Wprowadzenie 
Z raportu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w 2015 r. całkowita 

moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 
56048,7 MW, natomiast moc osiągalną oszacowano na 54767,9 MW. Obecnie 
największą elektrownią opalaną biomasą jest Elektrownia Połaniec, o zaprojekto-
wanej mocy 205 MW. W tabeli nr 1 zaprezentowano elektrownie i elektro-
ciepłownie pracujące na paliwach z biomasy.

1
 Z zestawienia wynika, że Połaniec 

jest niekwestionowanym liderem na rynku, ponieważ średnia moc pozostałych 
zakładów wynosi około 50 MW. 

Warto się zastanowić, na jakim poziomie kształtuje się rynek biomasy  
w Polsce. Według definicji potencjał rynkowy biomasy jest to „całkowita ilość 
surowca wyprodukowana u producentów lub znajdująca się w magazynach  
i składach”.

2
 Skumulowany, niewykorzystany potencjał biomasy, w skład którego 

wlicza się: nadwyżki słomy i siana, plantacje energetyczne uprawiane na 
nieużytkach, drewno odpadowe i osady ściekowe, wynosi 51 mln. ton.

3
 

Przeliczając tę wartość na energię pierwotną otrzymujemy 892,5 PJ, dzięki którym 
można zaoszczędzić 27-33 mln. ton węgla kamiennego (co daje spadek 
zapotrzebowania na węgiel kamienny o 50%). Zatem można dojść do prostego 
wniosku – potencjał energetyczny biomasy jest wciąż wykorzystywany  
w niewielkim stopniu. 

 

Tabela nr 1: Wykaz elektrowni na biomasę  
 

Zakład Moc [MW] Inwestor 

Elektrownia Połaniec 205 GDF SUEZ Energia 
Polska 

EC Elbląg 25+30 Energa 

Elektrownia Jaworzno III 50 Tauron 

Elektrownia Konin 50 ZE PAK 

Elektrownia Stalowa Wola 50 Tauron 

EC Tychy 40 Tauron 

Źródło: Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych w Polsce S.A., „Sektor energetyczny w Polsce. Profil sektorowy” 

                                                           
1
 Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Polsce 
S.A., „Sektor energetyczny w Polsce. Profil sektorowy” 

2
 R. Gajewski, Potencjał rynkowy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne, „Czysta Energia” 
2011, nr 1, s. 22-24 

3
 G. Trzmiel, D. Głuchy, D. Kurz, Charakterystyka źródeł biomasy w Polsce (w:) J. Maj, P. Kwiatkiewicz, 
R. Szczerbowski (red.), „Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej”,  
Tom II. Poznań 2015 
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2. Spalanie biomasy a zanieczyszczenia 
Z literatury wynika, że na powstawanie problemów podczas spalania biomasy 

mają wpływ:
4
 

- spalanie niecałkowite (CO, sadza, WWA), które, pomimo ciągłych 
optymalizacji konstrukcji pieców, nadal stanowi komplikację; 

- skład biomasy (N, K, Cl, Ca, Na, Mg, P i S), który warunkuje formowanie 
się zanieczyszczeń. 

Paliwa z biomasy charakteryzują się specyficznymi właściwościami 
paliwowymi, które muszą być brane pod uwagę w celu redukcji emisji 
zanieczyszczeń. Istnieje wiele badań w skali laboratoryjnej, które stanowią 
zaczątek do zapewnienia niskiej emisji i wysokiej efektywności spalania biomasy  
w warunkach przemysłowych. 

 
Spalanie biomasy w piecu oporowym 
Wielgosiński i Łechtańska zbadali emisje zanieczyszczeń podczas spalania 

biomasy w piecu oporowym, w skali laboratoryjnej.
5
 Badania przeprowadzono  

w zmiennych warunkach temperaturowych (w zakresie od 700ºC do 1100ºC)  
i różnych natężeniach przepływu powietrza (4 dm

3
/min, 9,1 dm

3
/min, 14,7 

dm
3
/min). Materiałem badawczym były 4 rodzaje biomasy (słoma, olcha, topola, 

makuch). Monitorowano wskaźniki emisji CO, NO oraz sumy związków 
organicznych jako TOC. Wskaźniki emisyjności uzyskane dla biomasy porównano 
z miałem węglowym. Zaobserwowano, że w wielu przypadkach wyniki dla miału są 
korzystniejsze, pod względem prośrodowiskowym, od wskaźników dla biomasy. 
Przykładowo, podczas spalania miału w temperaturze powyżej 900ºC, ilość 
wytwarzanego CO jest niższa niż przy spalaniu biomasy. Ponadto, emisje NO  
i TOC są niższe praktycznie w każdej temperaturze dla miału. Wyjątek stanowi 
uwalnianie TOC ze spalania miału w 700ºC.  

Ciekawy eksperyment, badający ilość wytwarzanych NOx ze spalania różnej 
wiekowo biomasy wierzbowej w temperaturach 300, 600, 900 i 1200ºC, 
przeprowadzili Sztyma-Horwat i Styszko.

6
 Największe statystycznie znaczenie 

miała temperatura spalania, mniejsze wiek materiału badawczego. Najmniejsze 
ilości tlenków azotu powstały w temperaturze 300ºC, największe w 1200ºC. 
Najmniejsze ilości NOx emitowane były ze spalania 4-letnich pędów wierzby.  

Kolejnym problemem jest emitowanie dioksyn i furanów przez paliwa  
z biomasy. W węglu zawarte są większe ilości siarki, która inhibituje dioksyny  
i furany. Biomasa zawiera mniej siarki, a tym samym podczas spalania oddaje 
większą ilość dioksyn i furanów.

7
 

  
 

                                                           
4
 N. Nussbaumer, Combustion and Co-combustion of Biomass:  Fundamentals, Technologies, and 
Primary Measures for Emission Reduction, “Energy Fuels” 2003, 17 (6), s. 1510-1521 

5
 G. Wielgosiński, P. Łechtańska, Emisja zanieczyszczeń z procesu spalania biomasy, A. Musialik-
Piotrowska, J.D. Rutkowski (red.), Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego. 
PZITS Oddział Dolnośląski. Wrocław 2010, s. 391-400, http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Pol_2010/ 
Wielgosinski%20391-400.pdf 

6
 M. Sztyma-Horwat, L. Styszko, Emisja tlenku azotu NOx ze spalania biomasy wierzbowej, „Rocznik 
Ochrona Środowiska” 2011, nr 13, s. 787-800 

7
 E.D. Lavric, A.A. Konnov, J. de Ruyck, Modeling the formation of precursors of dioxins during 
combustion of woody fuel volatiles, “Fuel” 2005, 84, s. 323-334 
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Spalanie biomasy w piecu rusztowym 
Badania współspalania biomasy z węglem wykazują obniżenie sprawności 

kotła nawet o kilkanaście procent.
8
 Udowodniono również, że zmniejsza  

się niezawodność pracy urządzeń. Ponadto, biomasa rozdrobniona do trocin 
powoduje mniejsze obniżenie sprawności kotła niż zrębki 50-100 mm.  

 
Popioły z biomasy 
Szacuje się, że w Polsce wytwarza się 10,8 mln. ton popiołów lotnych.

9
 Wśród 

nich są również popioły z biomasy. Zawartość popiołu w biomasie wynosi od  
1,5 do 8%.

10
 Rocznie na świecie generowanych jest aż 480 mln. ton popiołów  

z biomasy.
11

 Należy pamiętać, że popiół może być dalej przydatny w obiegu 
gospodarczym. Popioły z biomasy są odpadami przemysłowymi, zaklasyfiko-
wanymi do grupy odpadów z procesów termicznych.

12
 Do rozpoznania właściwości 

popiołów z biomasy przyczynili się Park i in.
,13

 Vassiliev i in.,
14

 Vamvuka  
i Karakas,

15
 Yeboach i in.

16
 oraz Kalmbkiewicz i Chmielarz.

17
 Analizując 

przykładowe, znane w literaturze, sposoby wykorzystania popiołów z biomasy, 
należy podkreślić, że większość rozwiązań bazuje na ich wykorzystaniu  
w przemyśle rolniczym – jako nawóz,

18 
budowlanym

19
 – jako dodatek do kruszyw, 

cementu oraz ceramiki. Popioły z biomasy mogą znaleźć zastosowanie także  
w przemyśle chemicznym jako sorbent do usuwania zanieczyszczeń z wód,  

                                                           
8
 H. Karcz, M. Kantorek, M. Krzysztof, K. Folga, J. Kubiak, W. Komorowski, Wpływ sposobu spalania 
biomasy w kotłach rusztowych na parametry eksploatacyjne kotła (w:) J.W. Wandrasz, K. Pikoń (red.), 
„Paliwa z odpadów VI”. Gliwice 2007, s. 99-103 

9
 M. Kurzydło, Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów 
przemysłowych, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2014, t.17, nr 4, s. 597-614 

10
 Kubica K., Ściążko M., Raińczak J., Współspalanie biomasy z węglem, „Polityka Energetyczna” 2003, 
nr 6, s. 297-307 

11
 S.V. Vassiliev, D. Baxter, Ch.G. Vassilieva, An overview of the behaviour of biomass during 
combustion: Part I. Phase-mineral transformations of organic and inorganic matter, „Fuel” 2013,  
nr 117, s. 391-449 

12
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. 2014 
poz. 1923 

13
 N.D. Park, P.M. Rutherford, R.W. Thring, S.S. Helle, Wood pellet fly ash and bottom ash as an 
effective liming agent and nutrient source for rye grass (Lolium perenne L.) and oats (Avena sativa), 
„Chemosphere” 2012, 86(4), s. 427-432 

14
 S.V. Vassiliev, Ch.G. Vassilieva, D. Baxter, Trace elements concentration and associations in some 
biomass ashes, „Fuel” 2014, 129, s. 292-313 

15
 D. Vamvuka, E. Karkaras, Ash properties and environemnetal impact of various biomass and coal 
fuels and their blends, „Fuel Processing technology; 2011, 92, s. 570-581 

16
 N.N. Yeobah, Ch.R. Shaarer, S.E. Burns, K.E. Kurtis, Characterization of biomass and high carbon 
content coal ash, „Fuel” 2014, 116, s. 138-447 

17
 J. Kalmbkiewicz, U. Chmielarz, Ashes from co-combustion of coal nad biomass: New industrial 
wastes, „Resources, Conservation and Recycling” 2012, 69, s. 109-121 

18
 H. Yoshinobu, Method for effective use of biomass combustion ashes, JP2007196214 (A), 2007;  
J. Moser, Granulate matter – is a liquid waste mixed with absorbent waste material and adhesive  
to give granules, DE4211013 (A1), 1993 

19
 J. Latosińska, M. Żygadło, Gospodarka odpadami a produkcja materiałów budowlanych, Materiały  
z VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami – Efektywne zarządzanie gospodarką 
odpadami. Kalisz-Poznań 2007, s. 563-572; W. Pichor, J. Latosińska, Możliwości wykorzystania 
keramzytu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym do wytwarzania betonow lekkich, 
Materiały konferencyjne „Dni betonu. Tradycja i nowoczesność”. Kraków 2006, s. 405-412;  
J. Latosińaka, J. Gawdzik, The impact of combustion technology of sewage sludge on mobility  
of heavy metals in sewage sludge ash, „Ecological Chemistry and Engineering S” 2014, 21(3),  
s. 465-475 
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ze względu na duże zawartości niespalonego węgla i bezpostaciowej krzemionki.
20

 
Podejmowano również próby użycia popiołów z biomasy, w celu redukcji tlenków 
azotu w emisji do atmosfery w procesach spalania. Popiół z biomasy, 
charakteryzujący się wyższą zawartością metali ciężkich, nie może być wykorzy-
stywany rolniczo.

21
 W praktyce taki popiół jest składowany na terenach 

przynależnych do zakładu spalającego biomasę.  
W tabeli nr 2 przedstawiono charakterystykę pierwiastkową popiołu  

z biomasy. Warto zauważyć, że popiół o frakcji powyżej 1 mm charakteryzuje się 
dużą zawartością węgla (ponad 85%). Możliwości zagospodarowania tego popiołu 
jako adsorbentu zanieczyszczeń przedstawiono w pracy Seweryn.

22
 

 

Tabela nr 1: Skład pierwiastkowy popiołu z biomasy
23

 
 

Rozmiar cząstek [mm] % C % H % N LOI 
[% s.m] 

<0,01 4,88±0,07 - - - 

>0,01<0,25 9,15±2,13 - - - 

>0,25<0,50 46,76±0,15 0,33±0,10 0,55±0,06 - 

>0,50<1,00 84,71±0,13 0,53±0,03 0,72±0,01 - 

>1,00<2,00 85,09±0,23 0,57±0,02 0,5±0,01 - 

>2,00 88,06±0,05 0,43±0,01 0,82±0,10 - 

Niesortowany popiół 18,55±0,50 - - 23,77 
 

3. Wpływ elektrowni na środowisko – podejście LCA 
Emisje gazów cieplarnianych z zakładów produkujących energię elektryczną  

i cieplną są niedoszacowane nawet o 25%.
24

 Oddziaływanie elektrowni  
na środowisko zależy oczywiście od rodzaju wykorzystywanego paliwa. Potwierdza 
to analiza środowiskowa cyklu życia (LCA), wykonana w programie SimaPro,  
w której obliczono oddziaływanie elektrowni opalanej węglem brunatnym  
i elektrowni gazowej.

25
 Emisyjność elektrowni gazowej była o ok. 14% niższa  

w porównaniu z elektrownią węglową. Choć różnica wpływu na środowisko między 
elektrowniami może nie wydawać się znacząca, to jednak w metodyce LCA 
interpretuje się ją jako istotną. Pomimo ewidentnych, podpartych obliczeniami 
korzyści środowiskowych, szereg czynników hamuje rozwój wytwarzania energii 
elektrycznej na bazie gazu ziemnego. Kolejnymi elektrowniami, stanowiącymi 

                                                           
20

 B. Winczaszek, Analiza możliwości zastosowania zeolitów syntetycznych z popiołów lotnych  
w procesach oczyszczania ścieków (rozprawa doktorska), http://www.dbc.wroc.pl/Content/1731/Prac 
a%20doktorska.pdf 

21
 S. Takeshi, K. Masahiko, T. Tetsuo, Heavy metal collecting material comprising woody incineration 
ash and method for recovering heavy metal collected by using the heavy metal collecting material, 
JP2012240031 (A), 2012 

22
 A. Seweryn, The identification of the sorption properties of ash from arboreal biomass used to remove 
biogenic compounds and heavy metal ions from polluted water, „Structure and Environment” 2012, 
4(2), s. 13-26 

23
 M. Żygadło, M. Woźniak, Combustion waste characteristics. Storage and application. Saarbrucken 
2015 

24
 D. Weisser, A guide to life-cycle greenhouse gas (GHG) emissions from electric supply technologies, 
„Energy” 2007,nr 32(9), s. 1543-1559 

25
 R. Dąbrowski, M. Dzikuć, Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym, „PAK” 2012, t. 58, 
nr 9, s. 819-821 

http://www.dbc.wroc.pl/Content/1731/Prac
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przykład analizy porównawczej LCA, są: elektrownia Dolna Odra i Opole.
26

  
W opolskim zakładzie zużywano 300 tys. ton węgla kamiennego i 120 tys. ton 
biomasy. Elektrownia Odra zużywa 2 600 ton węgla i 75 tys. ton biomasy. Większe 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci biomasy skutkuje mniejszymi 
stratami zasobów naturalnych. Program komputerowy SimaPro 7.1 traktuje to jako 
korzyść środowiskową i wylicza niższe wartości parametrów negatywnie 
wpływających na środowisko. Dlatego też, autorzy przytaczają korzystniejszy wynik 
w kategorii paliwa kopalne dla elektrowni opolskiej. Podobne szacowanie poziomu 
emisji z elektrowni opalanych węglem brunatnymi kamiennym przedstawia praca 
Dzikucia.

27
 Analizę LCA wykorzystano do oceny środowiskowej współspalania 

odpadów z drewna w elektrowni węglowej.
28

 Zakres analizy obejmował wszelkie 
procesy jednostkowe, niezbędne do funkcjonowania elektrowni, w tym wydobycie 
surowca, przygotowanie wsadu, transport, zagospodarowanie odpadów 
poprocesowych. Stwierdzono, że współspalanie zmniejsza ilość zanieczyszczeń 
gazowych, odpadów poprocesowych i zużycie zasobów naturalnych. W pracy 
Kimminga i in. porównano poziomy emisji dla trzech scenariuszy spalania biomasy 
w skali laboratoryjnej i jednego scenariusza spalania węgla w elektrowni.

29
 Wyniki 

pokazują, że koncepcje technologiczne, oparte na biomasie, znacznie ograniczają 
emisję gazów cieplarnianych w porównaniu do spalania paliw kopalnych, ale  
za to emitują więcej związków zakwaszających.  

 
Podsumowanie 
Wśród głosów krytyki stosowania biomasy w energetyce zawodowej przebija 

się globalne spojrzenie na zasoby leśne, które są bezpowrotnie marnowane.
30

 
Racjonalne wykorzystanie biomasy w energetyce otwiera nowe perspektywy, 
jednak trzeba mieć na uwadze również wady jej spalania i współspalania z węglem 
(np. problemy z transportem, stabilnością dostaw surowca, pogorszenie 
sprawności kotłów). 

 
Streszczenie 
W artykule zestawiono moce elektrowni wykorzystujących biomasę. Opisano 

emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy na różnych przykładach z literatury 
krajowej i zagranicznej. Przedstawiono metody zagospodarowania popiołów  
z biomasy. Zaprezentowano metodę oceny cyklu życia LCA jako narzędzie 
wspomagające ocenę oddziaływania elektrowni na środowisko.  

Słowa klucze: spalanie biomasy, LCA, energia, popioły 
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Summary 
The article summarizes the powers of polish biomass plants. The emissions 

from the biomass combustion in different conditions were characterized. Biomass 
ash utilization were described. The life cycle assessment (LCA) as a tool  
for assessing environmental impact of power plants were presented. 

Key words: biomass combustion, LCA, energy, ashes 
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Sławomir SZYMOCHA 
Politechnika Opolska,Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 
Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych 
 
AUTONOMOUS PHOTOVOLTANIC UNIT AS A MULTIFUNCTIONAL SYSTEM 

OF PUBLIC UTILITY 
 
 
Inroduction 
The capacity of the market is causing the price of technology to signifyingly fall 

each year. Nowadays, one of the main criteria of choosing a specific technological 
solution is the rate between the price and the quality. This criterion however, does 
not apply when it comes to specialistic solutions. The price of 1 W in 1977 was 
around 76,67 USD. In 2016 the price for the very same 1 W was around 0,27 USD.

 

1
 The main reason for such a fall in prices was the increase of needs for energy 

and thus the increase of production of  photovoltaic cells up to industrial scale.  
To fulfill such a need, the companies had created highly specialized production 
lines, which also decreased the production costs and time needed for each cycle. 
To achieve such a goal, the producers had to create a full automatic and robotic 
production facilities. In such an environment human workers only play the role  
of control personnel, performing only inspections on the production line, its 

performance and the final product.
2
 The PV panels currently fulfill the price  criteria 

which makes it possible to use the cells for an easy and fast application on a wide 
scale in the industry.  From the time when the first cells were produced their main 
weak point was their efficiency. The first, selenium cells had an efficiency of 1%, 

new technologies and materials made it possible to increase it up to 6% in 1954
3
 . 

Currently the efficiency of conventional PV cells can be estimated on the level of 
17%, based on the materials and technology used during the production. In this 

field a record value of 46% has been set in 2014.
4
 Such an effect has been marked 

on CPV cells tested in laboratory conditions. Such a high value could be possible 
due to the technology and materials used: the cells consists of four photovoltaic 
sub-cells assembled in layers, such a construction enables an increased efficiency. 
The solar energy, thanks to the usage of Fresnels lens can be focused even 508 
times more, than in a classic solution.  Releasing such cells to the market is still  
a vision of the days to come, but even now CPV cells with an efficiency of 31,8% 
are available for purchase. 

                                                           
1
 PVinsights Grid the Word, http://pvinsights.com/, [dostęp: (21.06.2016)]. 

2
 Enhance-photovoltaics, Module Production – Fully Automated by European Robotic Production 
Line.,http://enhance-photovoltaics.com/module-production-fully-automated-by-european-robotic-
production-line/,[dostęp: (21.06.2016)]. 

3
 Thomas B Johansson; Birgit Bodlund; Robert H, WilliamsElectricity : efficient end-use and new 
generation technologies, and their planning applications, Lund University Press, 1989r, s 596 

4
 Dimroth F., New world record for solar cell efficiency at 46% French-German cooperation confirms 
competitive advantage of European photovoltaic industry, https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-and-
media/press-releases/press-releases-2014/new-world-record-for-solar-cell-efficiency-at-46-percent, 
[dostęp: (28.06.2016)]. 
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One of the main reasons to use photovoltaic power is the fact, that it can be 
applied in situations where standard, conventional energy grids can not be set,  

or its cost is inadequate to the investments overall cost of an investment.  
Many meteorological stations and machinery monitoring the parameters on 

the grid are powered by such PV modules. Such “Off Grid” pose many challenges 
for the designers, during the grid planning process, many environmental factors 
have to be taken into consideration. Few of the main factors are the location of the 
grid towards the sun, and the length of the day light cycle. It is also highly important 
to apply batteries with proper capacity with regard to the power of the whole 
installation and the conditions in which they will have to work. The monitoring 
system, which will enable to send an immediate distress signal should also be 
taken into consideration.  

Another aspect of the usage of photovoltaic technology is it’s popularization in 
society. Thanks to the micro-instalations used in the public sector, the awareness 
of renewable energy sources has increased. Educating the society about the 
existence of such solutions and the way in which they can be used in day-to-day 
life can be achieved with describing examples of such devices and grids. 

 
Autonomous Photovoltaic Instalations 
The most basic setup of autonomous photovoltaic installation is a set of a cell, 

charge control system and a energy storage (battery). Most commonly the voltage 
on the battery is set on 12V or 24V, but more complex installations equipped with  
a inverter can convert from DC to AC, mostly to 110V AC or 230V AC. The 
autonomy of the system depends on the latitude, based on which the potential 
power can be calculated. With such measurements the parameters of the receiver 
used in the installation can be arranged. Not only the power is important, also the 
working time of the devices is crucial. If the device will have to work constantly, be 
one of the critical structures of the grid or serve as a support for vital processes, 
the aspect of light shortage for many hours has to be considered. Such long 
sustain installations are equipped with an oversized energy bank and an increased 
amount of PV panels, which will grant a supply of energy in case of a shortage  
of the energy source (light). The power of the device plus a 30% of energy supply 
should be set as a minimal parameter. In systems with an unstable power 
consumption the basic parameter should be the maximum instantaneous power 
taken by the device. The designer should take the worst case scenario, when 
planning an efficient and stable installation. 

Undeveloped countries near the equator consist of regions in which electric 
energy grids are not accessible. As a source of power, the renewable sources are 
used, mostly PV cells and wind turbines. 

The geographical location works in favor when it comes to use of the sun as  
a source of energy. The purchase costs of such equipment are subsided by 
government and non-govermental organizations. Installation set on islands are 
very often the main and only source of energy so much needed in public buildings 
(schools, hospitals etc.) or at private possessions.  

More developed countries use such island installations as an alternative for 
conventional energy grids, mostly because of high costs of the latter. 

Solar energy is often used in so called “passive houses”, providing an energy 
source for the building itself, or the machinery controlling the whole building. Along 
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with the technological potential of each country more efficient and more specialized 
installations can be created. So called Trackers (Trailing Systems) are being 
created to enable an increase in this field. Such system works just like an biaxial 
turntable, most commonly it is a pylon equipped with several PV panels, which  
rotates along its own axle. The pylon tracks the suns location and adjusting the 
panels towards it. Such solution provides more efficiency than standards, 
stationary installations.  

 
Measuring units and the application of PV energy 
The seas and oceans are the most troublesome regions in which the PV 

panels can be used. The salt in the water has a negative  influence on the laminate 
and the cable connectors. The popularity of PV cells as a energy source for sea 
installations increased since 2000; before many of the measurement systems, 
especially the ones constructed by Russians, were powered by the decay  
of radioactive materials. As a power unit the radioisotope thermoelectric 
generators, which used the decay of radioactive isotopes – mostly stront-90, which 

could last for 30 years as a source of warmth  were used.
 5

 
Buoys equipped in such a energy source often were damaged or have gone 

missing, causing a threat to the environment. If such isotopes were to leak out  
of the container they could highly pollute the whole area.  Currently PV systems 
are used; the buoys used in the coasts of Indonesia, which grant a warning system 
from the tsunami, are powered only by PV cells (Picture nr 1).  

 

Picture 1: Tsunami warning system buoys powered by PV cells 
 

  
Source: Frühe Warnung vor Tsunamiwellen, http://www.weltderphysik.de/ 

gebiet/planeten/atmosphaere/meere/tsunamis/warnsystem-gitews/, (pobrano 22.06.2016 r.). 
EUROPÄISCHES SEGEL-INFORMATIONSSYSTEM, http://www.esys.org/rev_info/tsunami- 
wirkung-gegenmassnahmen.html, (pobrano 22.06.2016 r.); Elementy systemów fotowolta-
icznych, IOZE potencjał tkwi w naturze, http://ioze.pl/energetyka-sloneczna/elementy-
systemow-fotowoltaicznych (pobrano 21.06.2016 r.) 

                                                           
5
 NAVY NUCLEAR POWER UNIT PORT HUENEME, CALIFORNIA. VOLUME 10, 01.01.1978, 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a057483.pdf 
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Photovoltaic panels are used in many measurement system units, from 
metrological stations measuring the temperature, air humidity and pressure  
to specialized units used on highways or airports. Among such installations, used 
as an additional power source, specialized units monitoring the parameters  
of overhead power lines should be mentioned. The sensor, mounted directly on the  
line is powered by the electric field generated by the flowing electricity. Thanks  
to the gathered energy the sensors can provide data and send it directly to the 
central unit, which gathers all the information. However, the main unit is most often 
provided with a PV panel. The reason is the high demand for power, so needed  

to retrieve and send the collected data wirelessly by the GPRS system.
6
  

 
Autonomous Photovoltaic Instalations of polish design and Production 
Technological solution used in the public sector have to be of the highest 

quality and with the most usage time possible. The usage of solar panels as  
a source of energy is very rare. One of the Polish producers designed and 
constructed few models which could be used in the public sector. One of the flag 
projects of the company is a photovoltaic charger of public usage (Picture nr 2). 
Eight panels, which can produce 240W are used as a source of energy. 

 

Picture 2: Photovoltaic charger 

 
Source: Materials provided by the company „Smartta” 
 

The device is equipped with five connectors – two in USB 2.0 and three in 
USB 3.0 standard. With this, most of the devices on the marked can be applied. 
The max. charging current offered by the device is 2 A per socket. The producer 
ensures, that sockets and USB standards are fully customizable. Additionally, the 
device is provided with a wireless communication module, which can be used as  
a HotSpot. Thanks to the various antennae’s the signal is sent by MIMO 
technology, which increases the possibilities and the area covered by the signal.  

                                                           
6
 Jin Tong, Yigang He, Bing Li, Fangming Deng and Tao Wang, A Novel Design of Radio Frequency 

Energy Relays on Power Transmission Lines, Energies 2016, 9(6), 476; 
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The connection can be realized by a phone network modem working in the 
UMTS/HSDPA/HSPA+ ,  LTE/LTE+ or 5 GHz 3x3 standards. The device can work 
as a part of a network chain or sole points network. The charger is also provided in 
an IP camera, which enables security measures in the vicinity of the installation. 

The records from the camera can be saved, depending on the client‘s wish, on  

a mounted SD card, an external hard drive or the memory in cloud. The security 
systems can also create “alerts” if the position of the cameras will be changed. 
Changes of the camera position can be applied with the PTZ mechanism. The 
cameras can also be extended with IR lights, which will boost their possibilities 
during the night or in dark terrains. 

The whole photovoltaic system is adjusted by a specialized charge controller 
boosted by a MPPT algorithm (Maximum Power Point Tracking). Choosing the 
maximum working point  extends the livelihood of the autonomic system. The 
connection of the regulator should be made with wires of proper width and length, 
the shorter they are, the less energy will be lost due to the energy flow between  
all the components. Connection of more batteries or receivers should be achieved 
by using a copper rails customized accordingly to the wiring type and the Energy 
flowing through them. The most advanced version of the device has an addition  
of a driver, adjusted specifically to the weather conditions and setting the positions 
of the panels to enhance their efficiency.  The system gathers the data considering 
the weather conditions based on the nearest days forecast, especially the 
insolation stated in W/m

2
, possibilities of storms or clouding in the given area. With 

such data given, the device can be set to work less effectively, but still without any 
power shortages. The first step is to reduce the affected area, data capacity and 
the number of “clients” using the station. The next step is to shut down some of the 
mobile device charger stations. The next step shuts down some of the additional 

modules. Each time admin receives a notification about every action being made. 
In the worst case scenario most of the modules, except the controls responsible for 
charging the device with PV panels and the main control system will be shut down. 
The main module also reduces its functionality by going into “maintain mode”. After 
some time (set by the admin) the module measures the time which has passed 
since going to “maintain mode”, checks the capacity of the batteries and produces 
energy. After processing all the data, the system decides if it should still be in 
“maintain mode” or work in normal mode; going back to normal mode generates  
a notification to the admin “ON-Work”. 

If that is still not enough, the installation can be enhanced with an air 
conditions measurement system. The measurement platform can simultaneously 
survey with 16 sensors. The system can measure: the temperature, humidity, 
suspended dust and such compounds as CO, CO2, O2, O3, NO, NO2, SO2, NH3, 
CH4, H2, H2S, HCL, HCN, PH3, ETO, CL2. The system can also measure the power 

and direction in which the wind blows and also the rainfall per   . The data is 
being presented on the Smartta admin panel, and a copy of the data can be saved 
on a external FTP server. They can also be presented on the monitors belonging  
to the system in a form of a chart or an table. There is also a possibility to set up 
alerts, which will notify the user if any of the compounds will cross a critical value. 
The alert can be generated in the admin‘s panel, by e-mail or sms to the pointed 
receiver. Such a function could be used by recreation resorts, which would want  
to monitor the area. Resorts seated in mountains or throughts have their own, 
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unique climate, which is worth being monitored. A forecast for a whole province 
might not be too accurate and might not give the real state of the weather, caused 
for example by the mountainous terrain. 

After connecting the device to the Internet it becomes a part of a system 
called Smartta. The system is a tool used to manage each of the photovoltaic, their 
technical condition, the amount of energy produced or the devices connected  
to it(Picture nr 3). The devices work is presented in a form of animated markers, 
making it easier to understand even to a person which has no technical knowledge.  

 

Picture 3: Fragment of the Smartta system panel 
 

 
Source: Materials provided by the company „Smartta” 

 

The Smartta system also provides the possibility of adding data visualization 
modules, which are industrial monitors. The actual state of all the connected 
mobile devices can be shown, or they can also serve as an advertisement screens 
for companies willing to pay for such a subscription. 

Another possible addition are sensors measuring the electric energy produced 
by the OZE systems. The data can be downloaded in any standard, for example 
RS485, ProfiNet, CAN. It is also possible to make the measurements directly from 

the device and after that sent it directly to the server.
 7

 In this case all of the 
operations are being performed within the cloud server.  

The system itself provides the possibility to filter the content and web sites for 
each of the open Hot-Spot points. The end-user can also be identified and tracked  
by the SMS service. The user, while trying to connect to the network will receive  
a notification, in which the user will have to provide his phone number for the 
authentication process. After giving his or her phone number and accepting the 
rules and terms the user will receive a SMS with an authentication code. Such 
process will prevent misuse of the device the device as a tool to post illegal content 
or blackmail.  

 

                                                           
7
 Materiały udostępnione przez firmę „Smartta” 
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Conclusion 
The usage of photovoltaic energy as a source of power for measurement 

instruments or public usage is most proper in cases when the distance between 
the receiver and the power grid is too far, or when setting a conventional 
installation is impossible.  

Using the PV panels as a source of energy for small measurement stations  
is risky, due to the unstable weather conditions in Poland, which might cause an 
unplanned system discharge. It can be prevented by oversizing the power system 
or by providing more capacious batteries. Thanks to the development of material 
technology more and more efficient power cells can be produced and used. Still, 
the autonomic work of the system cannot be guaranteed when sudden weather 
changes occur, especially during the winter season. Rainfall during winter instantly 
freezes, leaving a layer of thick ice on the panels, disabling the batteries to charge 
and eventually causing the shut-down of the system. This is a worst case scenario, 
but as it has been mentioned earlier, the whole design should base on an 
assumption that the installation has to be ready to face any factors coming its way.  

The system presented enables a connection between various devices, 
working autonomously and creating a network gathering data.  

The unit responsible for the data gathering is the photovoltaic charger, which 
can be equipped with a wide variety of sensor monitoring the air, weather 
conditions, sunlight, technical state of the device and the intensity of the charger 
usage. With such data provided, wide reports, forecasts and analysis can be 
created. 

A photovoltaic powered unit used in the public sector does not essentially 
have to fulfill the financial criteria. The propriety of their usage in such a sector 
should rather be considered by the way of educating the society, their mobility  
as a measurement instrument and providing a free wi-fi access simultaneously. 
This perfectly fits into the development plan for each country in the world.  
A conscious society will be more eager to use renewable sources of, seeing how  
it assimilates into their day-to-day life. The fight against the stereotypes is a long 
and hard process, but thanks to objects of public service it might be a fight, which 
will end soon. 

 
Streszczenie 
Artykuł podejmuje tematykę związaną z wykorzystaniem jednostek 

pomiarowych zasilanych fotowoltaicznie. Przeprowadzono przegląd obecnych 
rozwiązań, z uwzględnieniem miejsca zastosowania oraz celowości wykorzystania 
energii fotowoltaicznej, jako źródła zasilania. Omówiono problematykę 
wykorzystywania energii PV jako źródła zasilania, oraz zasady doboru paneli. 
Autor przedstawia wykorzystanie urządzeń pomiarowych zasilanych fotowolta-
icznie w sektorze publicznym na terenie Polski. Na postawie wybranego 
rozwiązania omówiono poszczególne części systemu, jak i modułowość 
rozwiązania. Przedstawiono fotowoltaiczną jednostkę pomiarową jako element 
skomplikowanego systemu zarządzania danymi oraz nadzoru parametrów. 
Ukazano pozytywny związek wykorzystania urządzeń fotowoltaicznych w sektorze 
publicznym, ze świadomością społeczeństwa co do odnawialnych źródeł energii. 

Słowa klucze: ładowarka solarna, autonomiczny system pomiarowy, zasilanie 
PV, popularyzacja OZE, system pomiarowy, panel fotowoltaiczny 
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Summary 
The article examines the matters related to the use of the measuring units 

powered by photovoltaic panels. It also presents the selection of the current 
solutions taking into consideration the place of its use and purposefulness of using 
photovoltaic energy as source of power. Furthermore, this article discusses the 
usage of PV energy as a source of power and the criteria for the selection of the 
panels. The author presents use of the measuring units powered by photovoltaic 
panels in the public sector in Poland. On the basis of each solution, the particular 
parts of the system and the modularity of the solution are discussed, Photovoltaic 
measuring unit is presented as a part of a complicated system of data 
management and observation of the parameters. The article shows positive 
relation between use of the photovoltaic devices and the awareness of the society 
regarding the sources of renewable energy.  

Key words: solar charger, autonomous measuring system, PV power supply, 
popularization of RES, measuring system. photovoltaic panel 
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