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Wykaz wa Ŝniejszych terminów i skrótów u Ŝywanych 
w rozprawie 
 

ARE – Agencja Rynku Energii 
Biomasa - (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. [233] 

w załączniku 1 część F): Za biomasę, której przydzielony jest wskaźnik emisji CO2 
wynoszący 0 [Mg CO2/TJ lub Mg lub m3], uznaje się: 

1) Grupa 1: Rośliny i części roślin między innymi: słoma, siano i trawa, liście, drewno, 
korzenie, pnie, kora, rośliny uprawne, w tym kukurydza i pszenŜyto; 

2) Grupa 2: Odpady biomasy, produkty i produkty uboczne z biomasy między innymi: odpady 
przemysłowe drewna, w tym odpady z obróbki i przetwórstwa drewna, wytwarzanie 
przedmiotów i konstrukcji drewnianych oraz powstające przy wytwarzaniu materiałów 
drewnopochodnych, drewno pouŜytkowe, w tym produkty i materiały drewniane oraz 
pouŜytkowe produkty finalne i półprodukty przetwórstwa drzewnego, odpady na bazie 
drewna z przemysłu celulozowego, drzewne i drewnopochodne odpady przemysłu 
papierniczego, np. ług czarny, surowy olej talowy, olej talowy oraz olej smołowy 
z produkcji celulozy, pozostałości z leśnictwa, lignina z przetwarzania roślin 
zawierających lignocelulozę, mączka zwierzęca, rybna i spoŜywcza, tłuszcze, oleje i łój 
zwierzęcy, rybne i spoŜywcze, pierwotne (biomasowe) pozostałości przy produkcji 
Ŝywności i napojów, oleje i tłuszcze jadalne; nawóz zwierzęcy, pozostałości roślin 
uprawnych, osady ściekowe, biogaz wytwarzany podczas procesów gnilnych, fermentacji 
lub gazyfikacji biomasy, szlam portowy i inne szlamy i osady wodne, gaz składowiskowy; 
węgiel drzewny;  

3) Grupa 3: Frakcje biomasy z materiałów mieszanych między innymi: frakcja biomasy 
z ładunku zbieranego z powierzchni zbiorników wodnych w ramach ich utrzymywania, 
frakcja biomasy z pozostałości mieszanych pochodzących z produkcji Ŝywności 
i napojów, frakcja biomasy z kompozytów zawierających drewno, frakcja biomasy 
z odpadów włókienniczych, frakcja biomasy z papieru, tektury i tektury wielowarstwowej, 
frakcja biomasy z odpadów komunalnych i przemysłowych, frakcja biomasy ługu 
siarczynowego zawierająca węgiel pochodzenia organicznego, frakcja biomasy 
z przetworzonych odpadów komunalnych i przemysłowych; frakcja biomasy z eteru 
etylowo-tert-butylowego (ETBE); frakcja biomasy z butanolu; 

4) Grupa 4: Paliwa, których wszystkie składniki i produkty pośrednie zostały wyprodukowane 
z biomasy między innymi: bioetanol, biodiesel, eteryfikowany bioetanol, biometanol, 
bioeter dimetylowy, bioolej i biogaz. 

Biomasa – wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 (Dz.U. Nr 34, 
poz.182, 2010): – stale lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości 
z produkcji rolnej oraz leśnej, a takŜe przemysłu przetwarzającego ich produkty, a takŜe 
części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji oraz ziarna zbóŜ niespełniające 
wymagań jakościowych dla zbóŜ w zakupie interwencyjnym (...) 

Biomasa leśna – odpady i pozostałości z produkcji leśnej, a takŜe przemysłu 
przetwarzającego jej produkty (grupa I). 

Biomasa pozaleśna – biomasa pochodząca z upraw energetycznych lub odpadów 
i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a takŜe 
części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (grupa II).  

Biomasa rolna – w pracy oznacza biomasę pozaleśną. 
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Biopaliwa stałe – produkty handlowe stałe z biomasy, wykorzystywane jako surowiec 
energetyczny (tarcica, odpady drzewne, trociny, zrębki, baloty słomy, brykiety, pelety). 

Brykiety  – bryły o kształcie walca lub prostopadłościanu, o średnicy lub boku podstawy od 
30 mm do 120 mm.  

Certyfikaty Zielonej Energii (inaczej Certyfikaty E nergii Odnawialnej, zielone 
certyfikaty)  – świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
wydawane przez URE na wniosek producenta energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, stanowiące prawa majątkowe. 

Ciepło spalania – ilość ciepła otrzymanego podczas całkowitego i zupełnego spalenia ściśle 
określonej ilości paliwa w warunkach laboratoryjnych, przy schłodzeniu spalin do 
temperatury początkowej paliwa i powietrza uŜytego do spalania oraz skropleniu pary 
wodnej zawartej w spalinach (odparowanej wilgoci i wody wytworzonej przez spalanie 
wodoru zawartego w paliwie), przeliczona na jednostkę masy paliwa suchego.  

Efektywność procesów logistycznych – ilościowe miary wpływu tych procesów na 
efektywność wytwarzania i dystrybucji dóbr. 

Emisja ekwiwalentna dwutlenku węgla (w skrócie emisja CO2) – emisja gazów 
cieplarnianych przeliczona na emisję CO2 z uwzględnieniem stopnia ich wkładu w efekt 
cieplarniany 

Elektroenergetyka zawodowa (systemowa) – przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie 
produkcją i dystrybucją energii elektrycznej na duŜą skalę (klasyfikacja PKD 2004 
Sekcja E 40.11, 40.11z, PKD 2007 Sekcja D 35.11.Z: Wytwarzanie energii elektrycznej), 
których działania są związane z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego kraju.  

EU-ETS – wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji. 

Gazy cieplarniane – dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) i ozon 
(O3), a takŜe gazy przemysłowe wytwarzane przez człowieka: fluorowęglowodory 
(HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs) i sześciochlorek siarki (SF6).  

Gęstość nasypowa – masa zawarta w 1m3 luźno usypanych kawałków masy organicznej. 

KE  – Komisja Europejska. 

KPRU – Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2. 

Logistyka – w rozprawie rozumiana w ujęciu szerokim, jako zarządzanie przepływami 
towarów, z uwzględnieniem relacji z partnerami rynkowymi. Logistyka obejmuje jednostki 
stanowiące jej struktur ę organizacyjną wraz z bazą techniczną i prowadzone przez nie 
procesy logistyczne.  

mp – metr przestrzenny (jednostka objętości transportowej, odnoszona do ilości drewna). 

Odbiorca (klient, uŜytkownik) końcowy – podmiot zakupujący energię w celu zaspokojenia 
potrzeb własnych, dla którego energia nie jest juŜ przedmiotem obrotu handlowego. 

Opłata zastępcza – kwota wpłacana przez dystrybutora końcowego energii elektrycznej 
w przypadku niedopełnienia obowiązku uzyskania określonego Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki udziału ϕ energii elektrycznej z OZE w ilości energii sprzedanej 
uŜytkownikom końcowym. 

OZE – odnawialne źródła energii (energia biomasy, wody rzek, fal morskich, wiatru, słońca, 
ciepłych wód podziemnych). 

Pelety – na ogół cylindryczne kształtki biopaliwa o średnicy 4÷10 mm i długości nie 
większej niŜ 20÷50 mm. 

Produkcja brutto energii elektrycznej – ilość energii elektrycznej wyprodukowanej 
z pierwotnych źródeł energii, mierzona na zaciskach urządzeń prądotwórczych. 
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Produkcja netto energii elektrycznej – ilość energii sprzedawana przez elektrownię, 
mierzona na wyjściu z elektrowni (produkcja brutto pomniejszona o zuŜycie własne 
elektrowni). 

Przedsiębiorstwo energetyczne – przedsiębiorstwo, którego działalność gospodarcza 
koncentruje się na przetwarzaniu tzw. pierwotnych nośników energii (surowców 
energetycznych) lub dystrybucji i sprzedaŜy energii. 

Polityka energetyczna – ramy prawne i wsparcie instytucjonalno-koordynujące dla 
działalności przedsiębiorstw energetycznych na poziomie państwa. 

Sezon – okres roku obejmujący od 2 do 4 miesięcy, dla których przyjmuje się stałe 
(uśrednione) dane dotyczące zapotrzebowania na energię oraz dostępności biomasy i jej 
właściwości (zima – 4 mies.; wiosna – 2 mies.; lato – 3 mies.; jesień – 4 mies.). 

Sprawność cieplna (termiczna) urządzenia cieplnego – stosunek ilości ciepła pozyskanego 
z urządzenia do ilości ciepła lub energii chemicznej pobranej przez urządzenie. 

Sprawność netto wytwarzania energii elektrycznej – stosunek ilości energii elektrycznej 
wytworzonej z nośnika pierwotnego (mierzonej na zaciskach urządzenia 
prądotwórczego) do ilości energii zawartej w tym nośniku. 

UE – Unia Europejska (uŜywa się takŜe skrótu EU – European Union). 

URE – Urząd Regulacji Energetyki. 

Wartość opałowa – ilość ciepła otrzymanego podczas całkowitego i zupełnego spalenia 
ściśle określonej ilości paliwa w warunkach laboratoryjnych, przy schłodzeniu spalin do 
temperatury początkowej paliwa i powietrza uŜytego do spalania, bez wykroplenia pary 
wodnej zawartej w spalinach, liczona na jednostkę masy paliwa z wodą.  

Wartość energetyczna (kaloryczność) – ciepło spalania paliwa przeliczone na jednostkę 
masy paliwa z wodą. 

Węgle energetyczne – węgle o zawartości części lotnych powyŜej 28% w masie suchej, 
bezpopiołowej. 

Wskaźnik emisyjności paliwa – oficjalnie przyjęta wielkość emisji gazów cieplarnianych 
przeliczonych na ekwiwalent dwutlenku węgla, przypadająca na jednostkę zawartej 
w nim energii chemicznej (w kg CO2/GJ, energię liczy się wg wartości opałowej). 

Zapotrzebowanie na moc elektryczną – uśrednione chwilowe zuŜycie szczytowe energii 
elektrycznej. 

Zasób biomasy - ilość materiału biomasy suchej pochodzącej z danego źródła, moŜliwa do 
pozyskania w ciągu 1 roku. 

Zr ębki drzewne energetyczne – romboidalne kawałki drewna o wymiarach od 5 do 
100 mm. 

Zielona energia – (w tej pracy) energia elektryczna wytworzona z biomasy. 

Zielone certyfikaty – prawa majątkowe nadane świadectwom pochodzenia energii ze źródeł 
odnawialnych. 

ZuŜycie finalne energii elektrycznej – zuŜycie energii elektrycznej (w określonym czasie) 
przez uŜytkowników końcowych (produkcja brutto pomniejszona o zuŜycie własne 
elektroenergetyki oraz o straty przesyłu i dystrybucji). 
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Spis wa Ŝniejszych oznacze ń  
A – macierz modelu bilansowego zuŜycia paliw i produkcji energii elektrycznej, 

B – wektor ograniczeń modelu bilansowego zuŜycia paliw i produkcji energii elektrycznej, 

bSE, bFS, bFE – przeliczniki produkcji i sprzedaŜy energii elektrycznej dla elektrowni, 
odpowiednio: sprzedaŜ netto/produkcja brutto, zuŜycie finalne/sprzedaŜ netto, zuŜycie 
finalne/produkcja brutto, 

CB – ilość zielonych certyfikatów uzyskanych za wyprodukowanie EB MWh energii 
elektrycznej przez współspalanie biomasy,  

CI – ilość zielonych certyfikatów dla energii EOI uzyskanej z OZE innych niŜ biomasa (CI ≡ 
EOI), 

CBE – cena jednostki energii chemicznej w biopaliwie [zł/GJ], 

cE – jednostkowy przychód elektrowni z produkcji energii elektrycznej, tj. cena zbytu 
oferowana przez elektrownię dystrybutorom (bez kosztów przesyłu i dystrybucji 
odniesiona do jednostki energii wyprodukowanej) [zł/MWh], 

ccG – prognozowana średnioroczna cena zielonych certyfikatów na giełdzie [zł/MWh], 

cS – oferowana przez dystrybutorów/pośredników producentom cena zbytu energii 
elektrycznej sprzedawanej [zł/MWh], def. wzór (4.3.4), 

cel – cena bazowa energii elektrycznej, kalkulowana przez dystrybutora (bez kosztów 
dystrybucji oraz przesyłu i bez prowizji) z uwzględnieniem kosztu zapewnienia udziału ϕ 
energii z OZE w ilości energii sprzedanej uŜytkownikom końcowym [zł/MWh], 
def. wzór (4.3.10), 

cup – cena uprawnień (na giełdzie lub aukcji) do emisji ilości CO2 odpowiadającej średnio 
produkcji 1 MWh energii elektrycznej z miału węglowego energetycznego [zł/MWh], 

cW – średnia cena miału energetycznego dla elektroenergetyki zawodowej [zł/t], 

EB – ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez współspalanie biomasy z węglem,  

EO, EOI – ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych łącznie i ze źródeł innych niŜ 
współspalanie biomasy,  

EW – ilość energii wyprodukowanej w elektrowni (w zbiorze elektrowni) z węgla,  

H – udział wagowy wodoru zawartego w suchym paliwie [MJ/kg], [GJ/t],  

h – wartość energetyczna paliwa [MJ/kg], [GJ/t]’  

J – wskaźnik jakości zadania optymalizacji (łączny roczny zysk operacyjny badanych 
elektrowni),  

Kst – koszt stały utrzymania zdolności produkcyjnej,  

KST – obliczeniowy koszt stały utrzymania zdolności produkcyjnej,  

kB – średni koszt operacyjny dostawy i przetworzenia energii chemicznej z biomasy na 
jednostkę energii elektrycznej (koszt zmienny bezpośredni) [zł/MWh], 

kBop – średni optymalny koszt pozyskania energii elektrycznej z materiału biopaliwa (zasobu) 
[zł/MWh], 

kEB – średni optymalny koszt produkcji energii elektrycznej z danego biopaliwa w badanych 
elektrowniach [zł/MWh], 

ksEB – średni arytmetyczny koszt produkcji energii z dostępnych biopaliw [zł/MWh], 

ksr – koszt średni wytworzenia jednostki energii elektrycznej [zł/MWh], 
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ksru – koszt średni wytworzenia jednostki energii elektrycznej z uwzględnieniem bilansu 
kosztów uprawnień do emisji CO2 [zł/MWh], 

kst – jednostkowy koszt stały utrzymania mocy produkcyjnych do produkcji prognozowanej 
ilości energii i rezerwy mocy dla niepewnych dostaw energii z OZE (kst=Kst/EW) 
[zł/MWh], 

kstE – jednostkowy koszt stały utrzymania mocy produkcyjnych bez rezerwy mocy j.w. [zł/MWh], 

kw – średni koszt operacyjny dostawy i przetworzenia energii chemicznej węgla na jednostkę 
energii elektrycznej (koszt zmienny bezpośredni bez uprawnień do emisji CO2) [zł/MWh], 

kW – obliczeniowy koszt operacyjny dostawy i przetworzenia energii chemicznej węgla na 
jednostkę energii elektrycznej, z włączeniem kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2 
[zł/MWh], 

kwu – średni koszt operacyjny pozyskania energii elektrycznej z węgla z uwzględnieniem 
bilansu kosztów uprawnień do emisji CO2 [zł/MWh], 

ktrB – koszt transportu biomasy przeliczony na jednostkę wytworzonej z niej energii 
elektrycznej [zł/MWh], 

kzBsr – koszt średni wytworzenia jednostki energii elektrycznej z zasobu biomasy (waŜony 
wielkością akceptowalnych zasobów) [zł/MWh], 

Ozj – jednostkowa opłata zastępcza [zł/MWh], 

Qs – ciepło spalania paliwa [MJ/kg], [GJ/t], 

PB, P, PS – zysk operacyjny z produkcji biomasy, operacyjny łączny i łączny elektrowni,  

pB − średni jednostkowy zysk operacyjny z produkcji energii elektrycznej z biomasy 
[zł/MWh], 

pBK – krańcowy zysk operacyjny z produkcji energii elektrycznej z biomasy [zł/MWh], 

psr – średni zysk na jednostkę produkcji energii elektrycznej [zł/MWh], 

pw − średni jednostkowy zysk operacyjny z produkcji energii elektrycznej z węgla odniesiony 
do kosztu kw [zł/MWh], 

pW − średni jednostkowy zysk operacyjny produkcji energii elektrycznej z węgla odniesiony 
do kosztu kW (tzn. faktycznie osiągany) [zł/MWh], 

r – stopa rentowności elektroenergetyki węglowej/ elektrowni,   

U – ilość energii elektrycznej z węgla odpowiadająca ilości uprawnień bezpłatnych Lupr,  

uBwP – średnia wartość dopuszczalnego udziału wagowego biomasy w paliwie,  

uBL – dopuszczalny udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy,  

uwBZ – udział produkcji elektrowni zawodowych współspalających biomasę w łącznej 
produkcji energii elektrycznej, 

WE, WEel – wskaźnik emisji CO2 dla miału energetycznego (oficjalny) i współczynnik 
emisyjności przeliczony na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej [t/GJ], 

Wo – wartość opałowa paliwa [MJ/kg], [GJ/t], 

w – udział wagowy wody zawartej w paliwie (tzw. wilgotność),  

wC – przelicznik średniej ceny energii chemicznej biomasy na cenę rynkową biopaliwa,  

wpowr – wynegocjowany współczynnik opłaty powrotnej za transport samochodowy biomasy 
(wzór 3.4.2)  

xdsep – zmienna decyzyjna zadania optymalizacji: liczba dostaw (tys.) biomasy 
o jednorodnych właściwościach technologicznych (kaloryczność, gęstość, wilgotność), 
oferowanej przez d-tego dostawcę i akceptowalnej przez odbiorcę (spełniającej 
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ograniczenia rodzaju i postaci biopaliwa, jego wilgotności i wartości opałowej), 
dostarczanych w sezonie p środkiem transportu s-tego typu do e-tej elektrowni,  

Z – łączne roczne moŜliwości produkcji energii elektrycznej (referencyjna zdolność 
produkcyjna elektrowni lub zbioru elektrowni, przy załoŜeniu zerowej produkcji energii 
elektrycznej z OZE innych niŜ biomasa) [TWh/rok],  

∆KIWB – koszt inwestycji związanych z dostosowaniem instalacji elektrowni do współspalania, 
βwB – stosunek osiągalnego udziału energii z biomasy w produkcji własnej do jego wartości 
średniej w elektroenergetyce zawodowej,  

ηCE – stały współczynnik przeliczający ilość energii z biomasy na liczbę certyfikatów jej 
pochodzenia, 

ηeB – sprawność łączna przetwarzania energii chemicznej biomasy na energię elektryczną, 

ηeW – sprawność łączna przetwarzania energii chemicznej węgla na energię elektryczną, 

ϕ – wymagany udział energii elektrycznej z OZE w ilości energii elektrycznej sprzedanej 
uŜytkownikom końcowym, określony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

ϕO – osiągnięty/prognozowany udział energii elektrycznej z OZE w ilości energii sprzedanej 
uŜytkownikom końcowym, 

ϕOB – udział energii z biomasy współspalanej z węglem w produkcji łącznej energii 
elektrycznej, przeliczonej na jej zuŜycie finalne (w produkcji netto), 

ϕOI – osiągnięty/prognozowany udział energii elektrycznej z OZE w ilości energii sprzedanej 
uŜytkownikom końcowym, 

ϕR – oganiczenie popytowe udziału certyfikowanej energii z biomasy w zuŜyciu końcowym 
produkcji własnej,   

ϕwB – osiągalny technologicznie i technicznie udział certyfikowanej energii z biomasy 
w elektrowni w zuŜyciu końcowym produkcji własnej,  

ρs ref – gęstość odniesienia biomasy suchej w postaci wyjściowej (wg danych w Tab.2.2.6, 2.2.7), 

ρs nas – gęstość nasypowa (transportowa) suchej masy biopaliwa [t/m3], 

θ – stosunek ilości energii elektrycznej uzyskiwanej z węgla, na który przydzielono w KPRU 
bezpłatne uprawnienia do emisji CO2, do energii wyprodukowanej z węgla (θ = U/EW). 
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1. Wstęp 
 

1.1. Polityka energetyczna Polski na tle zobowi ązań 
międzynarodowych pa ństwa 
Kluczowym warunkiem funkcjonowania kaŜdego nowoczesnego państwa jest bezpieczeństwo 
energetyczne, tzn. dostępność odpowiednio duŜych zasobów energii dla potrzeb gospodarki 
i Ŝycia społecznego, a takŜe moŜliwość jej wykorzystania w dowolnej chwili w wymaganych 
ilościach, czyli dostępność odpowiednich mocy instalacji (urządzeń) dostarczających 
energię w postaci bezpośrednio uŜytecznej, czyli tzw. energię finalną. Związane z tym 
bieŜące problemy technologiczne, techniczne, organizacyjne i ekonomiczne są rozwiązywane 
przez waŜny dział gospodarki, zwany sektorem energetyki. Obejmuje on przedsiębiorstwa 
energetyczne, tj. takie, których działalność gospodarcza koncentruje się na przetwarzaniu 
tzw. pierwotnych nośników energii (surowców energetycznych) lub dystrybucji i sprzedaŜy 
energii finalnej odbiorcom końcowym, tj. podmiotom, dla których energia nie jest juŜ 
przedmiotem obrotu handlowego. Energia finalna jest sprzedawana odbiorcom końcowym 
w postaci energii elektrycznej, ciepła oraz paliw płynnych, gazowych i stałych. Ramy prawne 
i wsparcie instytucjonalno-koordynujące dla działalności przedsiębiorstw energetycznych tworzą 
instytucje państwa, prowadząc odpowiednią polityk ę energetyczną, mającą na celu przede 
wszystkim zapewnienie wcześniej wspomnianego bezpieczeństwa energetycznego.  

Dominującym źródłem energii są do chwili obecnej (2011 r.) kopalne surowce energetyczne 
(zwane konwencjonalnymi), będące nośnikami energii chemicznej (węgiel kamienny 
i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny) lub jądrowej (substancje rozszczepialne). 
Do kopalnych surowców energii zaliczyć moŜna takŜe źródła geotermalne, czyli gorącą wodę 
pobieraną z ziemi z tzw. złóŜ geotermalnych. Obok tych nośników energii pierwotnej, coraz 
większą rolę odgrywają inne źródła energii. NaleŜy do nich tzw. biomasa (rośliny 
wykorzystywane dla celów energetycznych), a takŜe energia słoneczna pobierana 
bezpośrednio jako promieniowanie słoneczne (energia solarna) lub teŜ pośrednio, 
zmagazynowana jako energia kinetyczna wiatru , energia kinetyczna i potencjalna fal oraz 
rzek (hydroenergia). Z punktu widzenia polityki energetycznej istotny jest podział źródeł 
energii na nieodnawialne i odnawialne. Do nieodnawialnych zalicza się konwencjonalne 
surowce kopalne, natomiast pozostałe (w tym biomasa, energia geotermalna, solarna, 
wiatrowa i hydroenergia) to surowce odnawialne. Ścisłe, wiąŜące prawnie definicje podano w 
dalszych rozdziałach pracy, a takŜe w spisie uŜywanych terminów. 

W ostatnich dziesięcioleciach, na światowych forach naukowych, tj. w publikacjach fachowych, 
portalach internetowych i konferencjach, toczy się oŜywiona dyskusja na temat przyszłości 
energetyki ([120], [128], [129], [127], [147], [194]). Wynika to z jednej strony z rosnącego 
zapotrzebowania na energię, tak w krajach wysokorozwiniętych, jak i wchodzących na 
światowe rynki (w tym w Polsce), a z drugiej – z konieczności zahamowania, a następnie 
redukcji emisji gazów wpływających niekorzystnie1 na zmiany globalnego klimatu, głównie 

                                                 
1 Kwestia niekorzystnego wpływu antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych na klimat jest wciąŜ 
przedmiotem dyskusji naukowych. Niemniej w Unii Europejskiej przewaŜa pogląd, Ŝe jest to wpływ znaczący, 
co bardzo silnie odbija się na polityce energetycznej i klimatycznej Komisji Europejskiej. Nie wnikając 
w przyczyny takiej strategii politycznej, przyjęte przez KE kierunki działań proekologicznych moŜna traktować 
jako czynnik stymulujący postęp technologiczny w energetyce (szczególnie, Ŝe są one dla Polski obowiązujące). 
W niniejszej pracy przyjmuje się, Ŝe w najbliŜszych latach presja proekologiczna pozostanie zachowana 
i w związku z tym polska energetyka musi się dostosować do takiej sytuacji.  
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CO2 i CH4 (metanu). Dodatkowym czynnikiem motywującym intensywne badania w obszarze 
energetyki jest perspektywa wyczerpania zasobów paliw kopalnych, w związku z czym coraz 
większe znaczenie mają przedsięwzięcia prowadzące do racjonalnego wykorzystania ich 
ograniczonych zasobów (w tym redukcji zuŜycia [120]). Jednym ze sposobów spełnienia tego 
warunku jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Problem ten stał się istotnym elementem polityki światowej. Na światowym forum „Szczyt 
Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 roku uchwalono tzw. Agendę 21 czyli Program na XXI wiek 
proekologicznego rozwoju cywilizacyjnego. Opracowane tam zasady zrównowaŜonego 
rozwoju (ang. Sustainable Development) zarysowują globalną strategię rozwoju 
ukierunkowanego na poprawę jakości Ŝycia i dobrobytu ludzkości w warunkach 
ograniczonych ziemskich zasobów i przy uwzględnieniu dalekosięŜnych skutków aktywności 
przemysłowej [116], [218]. 

W odniesieniu do zagroŜeń związanych z moŜliwym niekorzystnym wpływem działalności 
ludzi na klimat globalny, 9 maja 1992 r. w Nowym Jorku sporządzono Ramową konwencję 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwaną „Konwencją klimatyczną” 
(Polska przystąpiła do niej 21 marca 1994 r.). W ślad za tym, 11 grudnia 1997 roku w Kioto, 
na Konferencji ONZ poświęconej przeciwdziałaniu zmianom globalnego klimatu, przyjęto 
dokument zwany Protokołem z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu lub w skrócie – Protokołem z Kioto ([75], [112], [209]), który 
określa precyzyjnie zobowiązania krajów rozwiniętych do stopniowej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych2. Został on ratyfikowany przez 141 krajów (w tym przez Polskę) 
wytwarzających w sumie 61% światowej emisji gazów cieplarnianych3, a wszedł w Ŝycie 18 
lutego 2005 roku (co było uwarunkowane spełnieniem zasady „2 razy 55” – minimum 55 
krajów ratyfikujących, wytwarzających minimum 55% światowej emisji dwutlenku węgla). 
Pierwszym terminem rozliczeniowym jest rok 2012.  

Państwa, które ratyfikowały Protokół z Kioto, zobowiązały się do redukcji do 2012 roku 
własnych emisji gazów cieplarnianych (przeliczonych na równowaŜną ilość CO2, która będzie 
dalej w pracy wykorzystywana jako miara łączna emisji) o wynegocjowane wartości, 
co najmniej 5% wielkości emisji z 1990 (8% dla Unii Europejskiej, 7% dla USA, 6% dla 
Japonii, 0% dla Rosji). Ustalono, Ŝe niedobory i nadwyŜki emisji mają być kompensowane 
przez „wymianę handlową”, polegającą na odsprzedaŜy lub odkupieniu uprawnień do emisji 
wynikających z zaakceptowanych limitów od innych krajów.  

Dla krajów uprzemysłowionych przyjęty limit redukcji wynosi średnio 5.2%, a dla państw 
Wspólnoty Europejskiej 8% względem stanu z roku 1990, co w odniesieniu do planowanej 
wcześniej emisji na rok 2012 oznacza redukcję aŜ o 29% [209]. Kraje rozwinięte mogą jednak 
uzyskać obniŜenie tych zobowiązań przez inwestycje wspierające rozwój technologiczny 
państw słabiej rozwiniętych, szczególnie zwiększające wykorzystanie alternatywnych źródeł 

                                                 
2 Patrz takŜe omówienie na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_z_Kioto. 
3 Według raportu opracowanego w roku 2008 przez Netherlands Environmental Assessment Agency, największy 
wkład w globalną emisję CO2 mają Chiny (24%), na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone Ameryki 
(21%), a następnie EU-15, tj. 15 „starych” członków Unii Europejskiej (12%), Indie (8%) i Federacja Rosyjska 
(6%). Daje to razem 71% całkowitej emisji CO2 na świecie. W przeliczeniu na mieszkańca pierwszą piątkę 
tworzą:  USA (19,4 tCO2/na mieszkańca/rok), Rosja (11,8), EU-15 (8,6), Chiny (5,1) oraz Indie (1,8) (patrz 
http://www.csrinfo.org/pl/component/content/article/499-kto-najwicej-emituje), dostęp: listopad 2009.  
Wg raportu Eurostat [225] w 2007 roku Polska plasowała się na 15. miejscu w Europie z emisją 
10.5 tCO2/osobę, wobec 27 tCO2/osobę w Luksemburgu. Z kolei w pracy doktorskiej [123] podano, Ŝe w 1997 
r. emisja CO2 w przeliczeniu na powierzchnię kraju  wynosiła w Polsce 2.56 kgCO2/km2/rok/, wobec 0.91 
kg/km2/rok w USA i 1.13 kg/km2/rok w Szwecji.  
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energii, takich jak energia wiatru, słońca, a takŜe rozwój energetyki nuklearnej. ObniŜenie 
limitów moŜna teŜ uzyskać przez realizację programów masowego sadzenia lasów 
(zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla).  

Dla wszystkich byłych krajów socjalistycznych (w tym Polski) zobowiązania sformułowano 
w odniesieniu do roku 1988 jako roku bazowego. W stosunku do tego roku Polska 
zobowiązała się obniŜyć swoją emisję o 6%.  

Dalsze ustalenia planowano przyjąć na Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej 
w grudniu 2009 roku w Kopenhadze (tzw. szczyt klimatyczny), która miała wyznaczyć 
proekologiczne cele polityki energetycznej świata do roku 2020. Kraje Unii Europejskiej, 
szczególnie Wielka Brytania i Francja, proponowały zwiększenie zobowiązań do 30% 
redukcji w 2020 roku względem roku 1990. Nie zostało to jednak zaaprobowane przez inne 
kraje (w tym równieŜ Polskę), a szczególnie Stany Zjednoczone i Chiny. W efekcie przyjęto 
tylko deklaracj ę polityczną pt.: „Copenhagen accord” (bez mocy prawnej), która 
zapowiada dalsze negocjacje nad ochroną klimatu4. Kolejny szczyt klimatyczny odbył się  
w grudniu 2010 roku w Meksyku (w Cancun). Nie wniósł on istotnie nowych elementów do 
światowej polityki klimatycznej. Ustalono jedynie zasady działania tzw. zielonego funduszu 
klimatycznego, którego celem jest finansowanie w krajach rozwijających się działań 
związanych z ochroną klimatu. Kraje uprzemysłowione zobowiązały się zgromadzić na ten 
cel 100 mld $ do roku 2020, bez ustalenia konkretnych źródeł finansowania. Określono 
równieŜ ramy organizacyjne współpracy międzynarodowej w zakresie transferu technologii 
i działań adaptacyjnych do zmian klimatu (www.chronmyklimat.pl – dostęp: marzec 2011 ). 

Przewidywanym efektem pełnego wypełnienia zobowiązań Konwencji Klimatycznej ma być 
obniŜenie średniej temperatury globalnej do roku 2050 od około 0.02°C do 0.28°C. 
Wymagałoby to zgodnego współdziałania wszystkich wysoko uprzemysłowionych państw 
świata, co wobec kontrowersji wokół celowości tego programu (patrz przypis1) i braku 
sankcji za niewypełnienie zobowiązań2, moŜe budzić wątpliwości (uczestnicy szczytu 
klimatycznego w Kopenhadze zadeklarowali tylko ogólnikowo, Ŝe dołoŜą starań, aby 
temperatura na świecie do roku 2050 nie podniosła się więcej niŜ o 2°C). Warto zwrócić 
uwagę, Ŝe Protokołu z Kioto nie ratyfikowały Stany Zjednoczone Ameryki, których wkład w 
globalną emisję CO2 jest szacowany na 21%3. USA planują redukcję emisji gazów o 3–4% w 
stosunku do 1990 roku (czyli 17% w stosunku do 2005 roku)4. 

Tryb realizacji przyjętych przez państwa UE zobowiązań Protokołu z Kioto został prawnie 
uregulowany dyrektywą 2003/87/WE z dnia 13.10.2003 o ustanowieniu systemu handlu 
przydziałami do emisjami gazów cieplarnianych. Zobowiązuje ona państwa członkowskie 
m.in. do przygotowywania Krajowych Planów Rozdziału Uprawnień do emisji, 
rozdysponowujących przyznane przez UE limity krajowe na poszczególne przedsiębiorstwa 
włączone do systemu handlu emisjami.  

Dla Polski zobowiązania wynikające z samego Protokołu z Kioto nie byłyby trudne do 
wypełnienia, ale są one ciągle przedmiotem dyskusji politycznych w Unii Europejskiej. 
W wyniku znacznego obniŜenia poziomu produkcji związanego z transformacją gospodarki 
narodowej, w latach 1989 – 2001 emisja szkodliwych gazów w Polsce zmniejszyła się o 
33%5, a w roku 2005 poziom redukcji wynosił ok. 34%. Proste rezerwy redukcji emisji tego 
gazu wynikające z transformacji rynkowej uległy juŜ wyczerpaniu, ale wg raportu NIK z 

                                                 
4 Patrz komentarze prasowe: Karaczun Z.M., Kassenberg A.: Droga od nadziei do frustracji., Rzeczpospolita 
21.12.2009, B12, Kazmana M.: Ochrona klimatu poległa w walce ze wzrostem PKB, Rzeczpospolita 
21.12.2009, B4. 
5 Kazmana M.: Ochrona klimatu poległa w walce ze wzrostem PKB, Rzeczpospolita 21.12.2009, B4.  
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grudnia 20096 [215] Polska utrzymuje pięciokrotnie wyŜszy poziom redukcji, niŜ 
wynikaj ący ze zobowiązań Protokołu z Kioto, co pozwoli osiągnąć w 2012 r. redukcję na 
poziomie 29%. Przyznany wcześniej limit emisji dla Polski na lata 2005 - 2007 wynosił 
239 mln tCO2/rok, a w roku 2005 emisja wynosiła 203.1 mln ton. Na okres 2008-2012 rząd 
RP wnioskował o przyznanie limitów w wysokości 284 mln ton/rok, zakładając 
średnioroczny wzrost PKB w latach 2008 - 2012 w wysokości 5.1%. SprzedaŜ nadwyŜki 
uprawnień mogłoby dać korzyści dla naszej gospodarki szacowane na 1 do 2 mld Euro (w 
zaleŜności od notowań na giełdach uprawnień7). Jednak w marcu 2007 r. Komisja Europejska 
przyznała na okres 2008 - 2012 limity obniŜone do 208.5 mln ton/rok [219] (dopuszczalny 
wzrost o 2.66% w stosunku do emisji w 2005 r.) [198]. Jako argument podano, Ŝe duŜa 
nadwyŜka uprawnień doprowadziłoby do ich masowej sprzedaŜy przez polskie 
przedsiębiorstwa, co mogłoby skutkować spadkiem ceny na giełdach i w konsekwencji 
osłabiłoby motywacje do proekologicznych inwestycji. Zakwestionowano teŜ szacowane przez 
Polskę tempo wzrostu PKB. W roku 2007 Rząd Polski zaskarŜył tę decyzję do Sądu Pierwszej 
Instancji Wspólnot Europejskich i we wrześniu 2009 r. sąd uznał racje strony polskiej 
stwierdzając, Ŝe decyzja Komisji Europejskiej była naduŜyciem jej kompetencji8. Niemniej, 
stosownie do decyzji KE, w dniu 1 lipca 2008 r. rząd RP przyjął Krajowy Plan Rozdziału 
Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008 - 2012, zakładając roczny limit w wysokości 208.5 ml 
t CO2/rok. Plan ten został zaakceptowany przez KE 2 kwietnia 2009 roku. Ostatecznie, w dniu 
6 kwietnia 2010 r. rząd przyjął ponownie KPRU z całkowitą liczbą uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla w okresie rozliczeniowym 2008 - 2012 wynoszącą 1042 mln 576 tys. 975, 
z czego na lata 2010-2012 przydzielono uprawnienia do emisji 202.244 mln ton CO2 rocznie 
(a więc bez korzystnej dla Polski korekty) [234].  

Realizacja zasad zrównowaŜonego rozwoju i zobowiązań Protokołu z Kioto moŜe polegać 
z jednej strony na poszukiwaniu takich sposobów zaspakajania potrzeb, aby minimalizować 
związane z tym zuŜycie energii (obniŜenie energochłonności produkcji przemysłowej, 
transportu i budynków), a takŜe energooszczędności gospodarstw domowych, a z drugiej – 
na opracowaniu nowych, bardziej efektywnych, a równocześnie proekologicznych metod 
produkcji energii finalnej [148], [149]. Znaczącą rolę w procesach dostosowania energetyki 
do ustaleń Protokołu z Kioto przypisuje się zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii (OZE). Ten kierunek działań jest szczególnie mocno promowany w Unii Europejskiej, 
co znalazło wyraz w kolejnych dyrektywach Komisji Europejskiej wprowadzających 
obowiązek systematycznego zwiększania zuŜycia OZE w bilansie energetycznym UE do 
poziomu co najmniej 15% w 2020 r. Podstawowe znaczenie dla rozwoju energetyki 
odnawialnej w państwach członkowskich UE posiada Dyrektywa 2001/77/EC z 27 września 
2001 r. pt.: „O promocji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej” [210]. Akt ten określa wymagania związane między 
innymi z celami krajowymi oraz funkcjonowaniem krajowych systemów wsparcia. Dla Polski 
wynikało z niego zobowiązanie do uzyskania 7.5% udziału energii elektrycznej wytworzonej 
w źródłach odnawialnych w krajowym zuŜyciu brutto energii elektrycznej do końca 2010 r. 
[227].  

W konkluzji posiedzenia Rady Europy w Brukseli w dniu 14 marca 2007 roku państwa 
członkowskie, w tym Polska, podjęły wstępnie bardziej restrykcyjne zobowiązania [119], 
ustalając, Ŝe do 2020 roku: 

                                                 
6 NIK ocenia redukcję emisji CO2 w Polsce, Newsweek Polska, 17 grudnia 2009.  
7 Kazmana M.: Ceny praw do emisji CO2 będą coraz niŜsze, Rzeczpospolita 22.12.2009, B6. 
8 Kazmana M., Słojewska A.: Polska po raz pierwszy wygrała z Brukselą, Rzeczpospolita 24.09.2009, str. A1. 
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1. 20% energii produkowanej w UE będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, 

2. emisja gazów cieplarnianych zostanie zmniejszona o 20% w stosunku do roku 1990, 

3. zuŜycie energii ma być o 20% niŜsze w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r.,  

4. udział odnawialnych źródeł energii wzrośnie do 20% całkowitego zuŜycia energii w UE, 
a udział biopaliw w paliwach transportowych wzrośnie do 10%.  

Po ponad rocznych uzgodnieniach, w grudniu 2008 roku przyjęto dwa kluczowe akty prawne 
[226], tj. dyrektywę 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. dyrektywa EU-
ETS) oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE (tzw. decyzja  
non-ETS), wprowadzające nowe, kompleksowe podejście do zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych na terenie UE. System EU-ETS  obejmuje około 12 tys. instalacji w sektorze 
energetycznym i innych gałęziach przemysłu, generujących ponad połowę emisji CO2 i 40% 
wszystkich gazów cieplarnianych w krajach UE. Ma on być głównym narzędziem obniŜania 
emisji w UE i zakłada, Ŝe w latach 2013 - 2020 emisja gazów cieplarnianych powinna być 
zredukowana o 21% względem poziomu z 2005 r. Limity dla poszczególnych państw nie są 
wyraŜone wprost, ale wynikają z wielkości całej puli uprawnień dla UE, zasad przydziału 
bezpłatnych uprawnień do emisji oraz redystrybucji uprawnień sprzedawanych na aukcji. 
Najistotniejszą zmianą jest odejście od całkowicie bezpłatnego przydziału uprawnień na rzecz 
obowiązku ich zakupu na aukcjach (obowiązek zakupu ma być wprowadzany stopniowo). 
Pozostałe 60% emisji gazów cieplarnianych (z sektorów nieobjętych systemem EU-ETS, tj. 
m.in. transportu, rolnictwa, budownictwa, sektora komunalno-bytowego) będzie podlegać 
przepisom decyzji non-ETS, która zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 10% w 
okresie 2005 - 2020 w skali całej UE. Cele dla poszczególnych państw zostały tu zróŜnicowane 
i wyznaczone jednoznacznie, przy czym część państw członkowskich moŜe zwiększyć swoją 
emisję. Polska uzyskuje prawo do zwiększenia emisji w sektorach non-ETS o 14% w roku 2020 
względem roku 2005. 

Obok powyŜszych ustaleń, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 
Polska została zobowiązana do uzyskania 15% docelowego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zuŜyciu energii brutto w 2020 roku.  

Po przystąpieniu do UE w maju 2004 roku jesteśmy zobowiązani do wdraŜania unijnych 
uregulowań prawnych w zakresie ochrony klimatu. Dla polskiej gospodarki, w której około 
56% zuŜywanej energii i ponad 90% energii elektrycznej jest wytwarzane z węgla 
kamiennego i brunatnego [225] (surowce te wydzielają podczas spalania około 98 kg CO2/GJ, 
a np. gaz ziemny około 56 kg CO2/Gj [212]), przyjęte przez UE cele są trudne do osiągnięcia. 
Wg oficjalnych danych UE zawartych w dokumencie [211]9, współczynnik średnich emisji 
CO2 w odniesieniu do energii elektrycznej w Unii wynosi 0.465 t CO2/MWh, a wg publikacji 
[110] w polskiej energetyce zawodowej przyjmuje on wartości od ok. 0.8 do 1.0 t CO2/MWh. 
W wyniku takiej sytuacji, pomimo nadwyŜki łącznych uprawnień Polski do emisji CO2 w 
latach 2007 i 2008, w roku 2008 sektor elektroenergetyczny był zmuszony do zakupu 
uprawnień [227]. 

MoŜliwości i sposoby dostosowania Polski do wymagań redukcji emisji narzuconych przez 
zobowiązania międzynarodowe są przedmiotem wielu publikacji (np. [84], [131], [143], 
[144], [145], [155]). Badania w tym obszarze prowadzi wiele instytucji, w szczególności: 
Instytutu Energetyki Odnawialnej, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu na rzecz 

                                                 
9 Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uwaŜanych za naraŜone na znaczące ryzyko ucieczki 
(Dz. Urz. UE L 1 z dn. 5.01.2010 r. str. 10). 
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Ekorozwoju, Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, a takŜe uczelnie 
wyŜsze, w tym AGH (np. [84], [101], [149], [150]). Przygotowane przez te instytucje 
opracowania, raporty i ekspertyzy naświetlają problem moŜliwej do osiągnięcia redukcji emisji 
gazów cieplarnianych z róŜnych punktów widzenia [214]:  

• uwzględniając uwarunkowania techniczne (techniczny potencjał redukcji emisji),  

• biorąc równieŜ pod uwagę opłacalność przedsięwzięć redukcyjnych dla potencjalnych 
inwestorów przy obecnym układzie cen rynkowych (potencjał rynkowy),  

• oceniając dodatkowo pozarynkowe źródła kosztów i korzyści związanych z redukcją 
emisji (tzw. koszty i korzyści zewnętrzne) (potencjał ekonomiczny),  

• uwzględniając istniejące w gospodarce bariery wdroŜenia inwestycji lub zachowań 
skutkujących redukcją emisji gazów cieplarnianych (potencjał wdroŜeniowy).  

Gospodarka polska naleŜy do najbardziej energochłonnych w Europie. W przeliczeniu na 
PKB, w Polsce w 2007 roku zuŜyto 0.40 ktoe/Euro, wobec 0.169 ktoe/Euro średnio w UE 
[225]. W ostatnim dziesięciu latach wskaźnik ten zmalał o prawie 31% (patrz portal 
INFORSE [246] – dostęp: lipiec 2010), ale nadal znaczne rezerwy tkwią w zwiększeniu 
efektywności energetycznej gospodarki. Ich wykorzystanie wymusza m.in. Dyrektywa 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych [216]. Odpowiednie 
działania powinny być ukierunkowane na zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców 
końcowych, zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz 
zmniejszenia strat energii elektrycznej oraz ciepła w przesyle i dystrybucji (straty te wynoszą 
od 10 do 15% produkowanej energii). Wymaga to znaczących przedsięwzięć 
modernizacyjnych (ramy prawne dla działań w tym zakresie ma stworzyć ustawa 
o efektywności energetycznej, przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki RP od 2007 r.).  

Oszacowania kosztów związanych z taką modernizacją są w znacznym stopniu rozbieŜne. 
W dokumencie rządowym z 2003 r. [214] oceniono, Ŝe sama modernizacja energetyki 
węglowej mogłaby zmniejszyć emisję CO2 o 20%, a jej koszt byłby rzędu 17 mld PLN (w 
cenach z roku ‘99). Inne warianty modernizacji – trudniejsze w sensie organizacyjno-
politycznym (np. zwiększenie zuŜycia gazu ziemnego), byłyby tańsze. Spójną metodykę oceny 
potencjału i kosztów redukcji emisji opracowano w Instytucie Energetyki Odnawialnej 
w raporcie [228]. Interesujący raport przygotowała równieŜ międzynarodowa firma doradcza – 
McKinsey&Company [230] (grudzień 2009 r.). Wynika z niego, Ŝe Polska jest w stanie 
zredukować emisję CO2 o 1/3 do roku 2030, ale koszty dotrzymania takich zobowiązań 
klimatycznych będą wynosiły 92 mld Euro do 2030 r. (w tym 2.5 w latach 2011 - 2015, 3.6 
2016 - 2020, 5.4 2021 - 2025, 6.9 2026 - 2030, co stanowi odpowiednio 0.6, 0.8, 1, 1.1 procent 
PKB i oznacza obciąŜenie kaŜdego gospodarstwa domowego kwotą średnio ok. 400 
dolarów/rok przez 20 lat. W dyskusjach prasowych10 ocenia się, Ŝe Polska nie będzie w stanie 
podołać takim obciąŜeniom. Raport ten został krytycznie skomentowany przez Instytut 
Energetyki Oodnawialnej w dokumencie [229]. Eksperci IEO sygnalizują, Ŝe raport 
McKinsey’a nie docenia moŜliwości oszczędności energii w gospodarstwach domowych,  
a z drugiej strony przypisuje zbyt niskie koszty budowie elektrowni jądrowych.  

RóŜne moŜliwe drogi osiągania celów redukcji emisji róŜnią się znacznie pod względem 
wymaganych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych, ale wszystkie opracowania 
zgodnie podkreślają, Ŝe największym zmianom naleŜałoby poddać energetykę, budownictwo 

                                                 
10 Kazmana M., Baca K.: Sposoby na niŜszą emisję CO2, Rzeczpospolita 11.12.2009, pp. B4; Chojnacki I.: 
Za drogie globalne ocieplenie,  Dziennik Gazeta Prawna 11-13.12.2009 pp. 
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i transport, tj. sektory odpowiedzialne za 60% emisji CO2 (z tego 57% pochodzi 
z energetycznego spalania paliw) [5], [147]. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw 
zajmujących się wyłącznie produkcją i dystrybucją energii elektrycznej na duŜą skalę, 
zwanych sektorem elektroenergetyki zawodowej (klasyfikacja PKD 2004 Sekcja E 40.11, 
40.11z, PKD 2007 Sekcja D 35.11.Z: Wytwarzanie energii elektrycznej). Są one 
zdecydowanie dominującym dostawcą energii elektrycznej dla kraju. Według [227] ich udział 
w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosił 94.6% w 2007 r. i 94.1% w roku 2008, 
a w najbliŜszych 10 latach zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło w tempie 
ok. 2%/rok (pomimo przewidywanego spadku łącznego zuŜycia energii).  

Z Obwieszczenia [227] wynika, Ŝe elektroenergetyka zawodowa odpowiedzialna jest za ok. 
55% emisji krajowej SO2, 30% emisji NOx, 10% emisji pyłu oraz ok. 45% emisji CO2. W 
sektorze tym tkwi teŜ największy potencjał techniczny redukcji emisji (w dokumencie [214] 
szacowany na 68% całego potencjału krajowego). Musi on być wykorzystany przede 
wszystkim poprzez wysokonakładowe przedsięwzięcia inwestycyjne, gdyŜ polska 
elektroenergetyka jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Około 40% bloków 
elektroenergetycznych działa od ponad 30 lat, tak Ŝe zapewnienie bezpieczeństwa 
zaopatrzenia Polski w energię elektryczną wymaga - wg szacunków ekspertów11 - oddawania 
do uŜytku średniorocznie co najmniej 1 GW nowych mocy w elektrowniach zawodowych, 
tj. 3% względem mocy zainstalowanej w roku 2007 wynoszącej 33 GW. Jak wynika 
z Obwieszczenia [227] przedsiębiorstwa energetyczne planują do roku 2030 uruchomienie 
32.4 GW nowych mocy brutto w elektrowniach konwencjonalnych, z tego 10 GW do końca 
roku 2015, jednak doniesienia prasowe sygnalizują11, Ŝe wstrzymują się z inwestycjami 
w oczekiwaniu na strategiczne rozstrzygnięcia polityki klimatycznej (moŜe to spowodować 
deficyt mocy w Polsce po roku 2015 i konieczność importu energii elektrycznej). Znaczna 
część nowych mocy będzie dalej wytwarzana z węgla kamiennego i brunatnego w 
instalacjach o wyŜszej sprawności, ale prawdopodobnie konieczne będzie wdraŜanie 
technologii usuwania CO2 z gazów odlotowych (Carbon Capture and Storage – CCS). 
Radykalną redukcję emisji CO2 przyniosłaby budowa elektrowni jądrowych. Ten ostatni 
kierunek wydaje się być konieczny i w praktyce przesądzony. Zgodnie z kierunkowymi 
decyzjami rządu RP ze stycznia 2009 roku, w Polsce zostaną wybudowane przynajmniej dwie 
elektrownie atomowe, kaŜda z dwoma blokami o mocy jednostkowej bloku 1.6 GW [145] 
(dałoby to łącznie niecałe 20% mocy zainstalowanej w roku 2007 w polskiej 
elektroenergetyce, wynoszącej ok. 33 GW [227]). Rozpoczęcie budowy przewiduje się w 
roku 2015, ale produkcja energii rozpocznie się dopiero około 2020 r. Znaczące efekty mogą 
być równieŜ osiągnięte przez mniejsze przedsięwzięcia, takie jak zwiększenie produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (uzyskuje się w ten sposób sprawność 
wykorzystania energii chemicznej paliw rzędu 70 - 80%), a takŜe decentralizację 
i optymalizację systemu przesyłu energii elektrycznej.  

Kwestią otwartą są moŜliwości finansowania powyŜszych przedsięwzięć modernizacyjnych. 
Warto nadmienić, Ŝe juŜ w chwili obecnej ceny energii elektrycznej w Polsce są stosunkowo 
wysokie w relacji do zamoŜności państwa. Dla gospodarstw domowych, na początku 2008 roku, 
wynosiły one 13 Euro na 100 kWh (wobec 16.7 Euro na 100 kWh w krajach UE-27). Ceny dla 
przemysłu są nieco niŜsze, ale równieŜ wysokie i wynoszą: 9.1 Euro na 100 kWh (wobec 10.3 
Euro na 100 kWh w krajach UE-27) [225] i [227]. Sposoby zmniejszania wpływu modernizacji 
elektroenergetyki na ceny energii finalnej są dyskutowane m.in. w opracowaniu [145].  

Obok zmian modernizacyjnych, dla wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw UE 

                                                 
11 Łakoma A.: Elektrownie nie zdąŜają z nowymi inwestycjami, Rzeczpospolita 6-7 marca 2010, str. B1. 
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konieczne jest sukcesywne zwiększanie udziału energii produkowanej przez ten sektor ze 
źródeł odnawialnych (OZE), szczególnie przez wykorzystanie biomasy i intensywny rozwój 
energetyki wiatrowej. Znalazło to wyraz w rządowym dokumencie [217] oraz w Narodowym 
Planie Rozwoju na lata 2007 - 2013 opracowanym przez Rząd RP w czerwcu 2006 roku 
([100]), a bardziej szczegółowo w konkursach na realizację rządowych programów 
operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura Energetyczna [208]. Perspektywy 
realizacji tych zobowiązań zakreśla teŜ dokument rządowy Polityka energetyczna Polski do 
roku 2030, Warszawa, listopad 2009 [219].  

Na dzień dzisiejszy kwestia – czy produkować i stosować energię ze źródeł odnawialnych – 
jest juŜ poza dyskusją, jako Ŝe została rozstrzygnięta przez parafowanie Protokołu z Kioto 
i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Obowiązek wykorzystania energii odnawialnej 
jest w Polsce regulowany ustawowo. Prawo Energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
(ostatnia nowelizacja – styczeń 2010 r.) [236], określa szczegółowo zasady kontroli tego 
obowiązku, akredytacji dostawców oraz stosownych regulacji finansowych (patrz strona URE 
[242] i podrozdział 2.4). Obok realizacji protokołu z Kioto Polska uczestniczy w Europejskim 
Systemie Handlu Emisjami (EU ETS), który w znacznym stopniu zaostrza wymagania w 
zakresie redukcji emisji CO2. Przyznawane przez KE średnioroczne limity są rozdzielana na 
poszczególne przedsiębiorstwa w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na 
określone lata (ostatnio na okres 2008 - 2012 [234]). Liczba przedsiębiorstw energetycznych 
włączonych do tego systemu (wykorzystujących instalacje do spalania o łącznej mocy 
zainstalowanej powyŜej 20 MW) wynosiła w latach 2006 - 2008 odpowiednio 616, 609 i 633 
[215]. W celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym 
wprowadzono do polskiego systemu prawnego rozwiązania implementujące dyrektywę 
2001/77/WE, które funkcjonują od 1 października 2005 r. ([100]). Obejmują one mechanizm 
wsparcia w postaci systemu świadectw pochodzenia, tzw. „zielonych certyfikatów” [163], 
stosowania odmiennych zasad bilansowania dla elektrowni wiatrowych (z zastosowaniem do 31 
grudnia 2010 r.) oraz odmienne procedury przyłączeniowe dla źródeł wytwarzania z OZE i 
obowiązek zapewnienia przez operatora systemu elektroenergetycznego pierwszeństwa w 
świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej z tych źródeł. Uzupełnieniem tego 
mechanizmu jest obowiązek zakupu przez przedsiębiorstwa energetyczne, pełniące rolę 
sprzedawcy z urzędu, całej energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych z 
jednostek przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania danego sprzedawcy, 
po średniej cenie rynkowej energii elektrycznej. W rezultacie wytwórca energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych uzyskuje dochody z dwóch źródeł: ze sprzedaŜy świadectw 
pochodzenia oraz ze sprzedaŜy energii elektrycznej. Mechanizmy te wzmacnia system kar 
nakładanych na przedsiębiorstwa energetyczne za niewypełnienie ww. obowiązków, przy 
czym środki uzyskane z opłat zastępczych i kar zasilają konto Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i są przeznaczane wyłącznie na wsparcie 
finansowe inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dodatkową zachętą była 
moŜliwość uzyskania preferencyjnych kredytów oraz dotacji z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków z funduszy strukturalnych w ramach 
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 - 2006.  

PowyŜsze rozwiązania prawne spowodowały wzrost mocy zainstalowanej źródeł 
wykorzystujących zasoby odnawialne i wzrost produkcji energii elektrycznej w tych źródłach, 
ale ich udział w bilansie energetycznym Polski jest niewystarczający.  
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1.2. Tematyka rozprawy i motywacja bada ń 
Jedną z realnych moŜliwości wypełniania w okresie najbliŜszych lat międzynarodowych 
zobowiązań Polski dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i udziału OZE 
w krajowym bilansie energetycznym, bez znaczących nakładów inwestycyjnych, jest 
wykorzystanie biomasy w energetyce zawodowej ([89], patrz takŜe: Agencja Rynku Energii 
www.are.gov.pl). Według opinii ekspertów [88], [229], [230] masowa produkcja energii 
elektrycznej z biomasy moŜe się jednak wiązać się z wysokimi kosztami operacyjnymi 
i środowiskowymi. Analiza źródeł tych kosztów i poszukiwanie moŜliwości ich redukcji jest 
zatem waŜnym zagadnieniem o znaczeniu praktycznym i naukowym.  

Rozprawa doktorska pt. „Uwarunkowania logistyczne wykorzystania biopaliw stałych do 
produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych” podejmuje to zagadnienie od 
strony problemów techniczno-ekonomicznych inŜynierii produkcji. Termin logistyka jest w tej 
pracy rozumiany w ujęciu szerokim, jako zarządzanie przepływami towarów, 
z uwzględnieniem relacji z partnerami rynkowymi [9]. W inŜynierii produkcji energii 
elektrycznej obejmuje ona wszystkie procesy i jednostki związane z dostawami surowców oraz 
organizacją produkcji w dostosowaniu do bieŜącej i prognozowanej sytuacji rynkowej. 
Problematyka logistyki dotyczy zatem zagadnień związanych z realizacją procesów 
logistycznych (planowanie dostaw surowców z moŜliwością oddziaływania na bazę zasobową, 
planowanie produkcji, zarządzanie operacyjne dostawami surowców i ich przetwarzaniem), 
a z drugiej strony z racjonalizacją jej bazy technicznej i struktury organizacyjnej  
(tj. wyposaŜenie techniczne i organizacja jednostek realizujących procesy logistyczne) [13], 
[96], [134]. 

MoŜliwość wykorzystania poszczególnych nośników energii ze źródeł odnawialnych zaleŜy 
przede wszystkim od ich zasobów i technologii przetwarzania. Dane przedstawione 
w Rozdziale 2 rozprawy wskazują, Ŝe w Polsce najbardziej zasobnym źródłem energii 
odnawialnej jest biomasa. Ogólnie termin ten określa substancję pochodzącą ze wzrostu 
roślin (formalnie obowiązujące definicje podano w Spisie terminów i podrozdziale 2.2.3.1).  

Biomasa występuje głównie w postaci drewna, słomy, osadów ściekowych podobnych do torfu, 
a takŜe w formie odpadów komunalnych zawierających makulaturę [94]. W obecnych 
warunkach technologicznych ponad 40% moŜliwej do uzyskania energii odnawialnej w Polsce 
moŜe pochodzić z tego surowca [34]. Ponadto zasoby biomasy mogą zostać przetworzone 
relatywnie w największym stopniu, czemu sprzyja rozproszenie ich lokalizacji. Oznacza to, Ŝe 
w najbliŜszym czasie biomasa stanowi bezkonkurencyjnie zasobne źródło energii odnawialnej 
dla naszego Kraju. W dokumencie rządowym pt. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku 
[219], wdraŜanie technologii wykorzystujących biomasę jest widziane jako jeden z kierunków 
rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce (we wcześniejszych dokumentach [214], [218] 
kierunek ten był mocniej akcentowany). 

Zagadnienia wykorzystania biomasy w energetyce są przedmiotem badań od strony 
zasobowej [6], [91], technologicznej [97], [158], [205], i problemów ochrony środowiska 
[116], [147], [159]. Zarówno w literaturze [91], jak i dokumentach rządowych [218] podkreśla 
się, Ŝe źródłem biomasy przeznaczanej na cele energetyczne powinna być biomasa pozaleśna, 
głównie uprawy roślin energetycznych, takich jak: szybkorosnąca wierzba wiciowa, malwa 
pensylwańska, trawy wieloletnie, zboŜa energetyczne i inne. Wymienione rośliny nie wymagają 
warunków glebowych innych niŜ występujące w Polsce, co pozwoli na kształtowanie bazy 
zasobowej przez odpowiednią politykę regionalną [218]. Sposoby wykorzystania biomasy na 
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cele energetyczne będą dalej nazywane zieloną energetyką, a energia pochodząca z tego źródła 
– zieloną energią12. 

Energia biomasy moŜe być odzyskana bezpośrednio w formie ciepła przez jej spalanie lub 
poprzez pozyskanie paliw gazowych i płynnych. Dwutlenek węgla wydzielany w tych procesach 
jest następnie pochłaniany przez rośliny, co daje zerową emisję netto. Ze względu na zmienność 
właściwości, rozproszenie i niepewność zasobów oraz problemy transportu i magazynowania, 
biomasa jest lepszym surowcem dla energetyki rozproszonej niŜ masowej [14], [25], [65], [66], 
[69], [88], [126], [147], [224]. Tak teŜ są postrzegane w literaturze perspektywy jej 
wykorzystania w przyszłości [6], [69], [218], [219]. Jednak skala wymaganej redukcji emisji CO2 
stymuluje (poprzez obowiązujące regulacje prawne) znaczne zwiększenie w najbliŜszych latach 
produkcji energii elektrycznej z biomasy w duŜych przedsiębiorstwach energetyki 
zawodowej. MoŜna to postrzegać jako etap przejściowy dostosowywania polskiej energetyki do 
europejskich wymagań ochrony środowiska. W dłuŜszym horyzoncie czasowym mogłoby to 
bowiem powodować zbyt duŜe koszty społeczne poprzez nadmierną eksploatację środowiska 
naturalnego. Konieczne będzie zatem szersze wykorzystanie innych źródeł odnawialnych ([6], 
[84], [116], [131], [145], [219]), co moŜe zwiększyć ryzyko inwestycji w „zieloną” energetykę. 

Aktualnie najlepszym sposobem wykorzystania biomasy w jednostkach wytwórczych o duŜej 
mocy jest współspalanie biomasy z paliwami konwencjonalnymi [157], [158]. Zapewnia 
ono nie tylko stałą moŜliwość doboru surowca, ale równocześnie wysoką sprawność 
konwersji energii chemicznej paliwa. Część energii wytworzonej podczas procesu 
współspalania biomasy z węglem jest zaliczana do energii odnawialnej. Właściwości tej 
technologii, problemy jej praktycznego stosowania i aspekty ekonomiczne omawia obszernie 
literatura [115], [123], [124], [158], [205], [206], [207]. W chwili obecnej (2011 r.) 
technologię tę stosuje się juŜ w ponad trzydziestu duŜych przedsiębiorstwach energetycznych 
w Polsce (patrz www.are.gov.pl – dostęp: marzec 2011). Udział energii elektrycznej 
produkowanej w ten sposób systematycznie wzrasta i wynosił 1.03% w roku 2007 i 1.60% w 
roku 2008 [227]. Przyrost w roku 2008 względem 2007 wynosił 65%.  

Decyzja o podjęciu produkcji „zielonej” energii ma charakter strategiczny, zarówno dla samej 
elektrowni, jak i jej otoczenia. Z punktu widzenia elektrowni wymaga to poniesienia 
nakładów na dostosowanie instalacji technologicznych do wykorzystania biomasy oraz na 
uzyskanie odpowiednich uprawnień [242]. Pomimo wspomnianych zalet technologii 
współspalania, koszty operacyjne masowej produkcji zielonej energii są znacznie wyŜsze niŜ 
z węgla, z powodu wyŜszych cen rynkowych energii chemicznej biomasy, a takŜe wyŜszych 
kosztów transportu i magazynowania biopaliw stałych. Osiągnięcie przewidywanych 
korzyści uzaleŜnione jest zatem od moŜliwości zapewnienia dostaw surowca o wymaganych 
właściwościach i akceptowalnej cenie, odpowiedniej organizacji jego przetwarzania oraz 
zbytu zielonych certyfikatów. Zwiększa to rolę procesów logistycznych w energetyce 
zawodowej. Ze względu na małą gęstość biomasy koszty jej transportu są relatywnie wysokie 
i zaleŜne od lokalizacji dostawców, co stwarza silne preferencje dla wykorzystania zasobów 
lokalnych, a tym samym moŜe wpływać korzystnie na aktywizacje gospodarczą regionu. 
Zagadnienia takie omawiają np. publikacje [57] i [87]. 

Z drugiej strony wykorzystanie biomasy w energetyce masowej moŜe kolidować z interesami 
innych gałęzi gospodarki (np. przemysłu drzewnego, meblarskiego, celulozowo-

                                                 
12 Energię elektryczną wytworzoną ze źródeł odnawialnych (woda, wiatr, biogaz, biomasa) nazywa się umownie 
„zieloną” . Energia elektryczna wytworzona w kogeneracji z ciepłem w elektrowniach cieplnych nazywa się 
energią „czerwoną”. Energia produkowana przez elektrownie z surowców konwencjonalnych, bez 
wykorzystania ciepła odpadowego, jest nazywana energią „czarną”. W tej pracy terminem „zielona energia” 
określa się tylko energię elektryczną wytworzoną z biomasy przez współspalanie w energetyce zawodowej.  
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papierniczego). W szczególności naleŜy mieć na uwadze rosnącą konkurencję o zasoby ze 
strony producentów biopaliw płynnych, gdyŜ dyrektywy UE narzucają znaczny wzrost ich 
wykorzystania w transporcie [219]. Ograniczenia zasobowe mogą równieŜ narastać wskutek 
rosnącej atrakcyjności eksportu biomasy, co ujawniło się juŜ w ostatnich latach. 
Upowszechnienie zielonej energetyki spowoduje prawdopodobnie takŜe wzrost ryzyka 
ekonomicznego jej wykorzystania. Zwiększony popyt na biomasę (krajowy i zagraniczny) 
moŜe doprowadzić do znaczącego wzrostu jej cen, a osiąganie korzyści ze sprzedaŜy 
zielonych certyfikatów oraz sprzedaŜy niewykorzystanych limitów emisji CO2, jest związane 
z ryzykiem wahań notowań i wymaga odpowiednich kwalifikacji [194].  

Z powyŜszego wynika, Ŝe uŜytkowanie biomasy w energetyce zawodowej, jakkolwiek 
konieczne w skali kraju, powinno być realizowane racjonalnie. Wymaga to określenia 
uwarunkowań zasobowych i transportowych w skali makroregionu (nie tylko pojedynczego 
przedsiębiorstwa), przy których masowa produkcja „zielonej” energii będzie atrakcyjna dla 
energetyki i najmniej niekorzystna w sensie społecznym. NaleŜy w szczególności rozstrzygnąć: 

• kto i gdzie powinien inwestować w zieloną energetykę (globalne i regionalne ograniczenia 
zasobów biomasy), tak aby zminimalizować koszty ochrony środowiska, 

• jaka moŜe być struktura regionalna dostaw biomasy do poszczególnych odbiorców, 

• jakie, w perspektywie kilku- i kilkunastoletniej, mogą być koszty produkcji „zielonej” 
energii, wobec przewidywanych korzyści (spełnienie limitów emisji CO2, sprzedaŜ 
limitów niewykorzystanych, sprzedaŜ zielonych certyfikatów).  

W ślad za tym mogą być podejmowane odpowiednie działania o charakterze logistycznym 
w skali makroregionu, koordynujące realizację programu redukcji emisji CO2.  

Zainstalowanie urządzeń umoŜliwiających współspalanie, a więc alternatywne wykorzystanie 
biomasy obok paliw konwencjonalnych, daje moŜliwości wpływania na efektywność 
ekonomiczną produkcji energii poprzez logistyczne zarządzanie. Wymaga to podejmowania 
bieŜących decyzji z uwzględnieniem:  
• uwarunkowań dostępności paliwa (stan magazynów, zamówienia), 

• uwarunkowań rynku emisji CO2 (opłacalność oraz moŜliwość sprzedaŜy limitów emisji),  

• cen i moŜliwości sprzedaŜy zielonych certyfikatów,  

• problemów organizacyjnych logistyki dostaw i przetwarzania biomasy.  

Jak widać kluczowe znaczenie dla efektywności zielonej energetyki zawodowej ma 
dostępność zasobów biomasy w makroregionie, sposób ich wykorzystania oraz organizacja 
dostaw biomasy i produkcji energii finalnej. W związku z tym konieczna jest realizacja 
odpowiednich procesów logistycznych, tak w skali makroregionu, jak i w poszczególnych 
przedsiębiorstwach energetycznych. Identyfikacja wąskich gardeł dla tych procesów oraz 
poszukiwanie sposobów zwiększania ich efektywności, tj. wpływu na szeroko rozumianą 
efektywność wykorzystania biomasy, jest zatem na dzień dzisiejszy zadaniem bardzo istotnym.  

Niniejsza rozprawa doktorska podejmuje właśnie to zadanie w odniesieniu do uwarunkowań 
Polski południowej, tj. województw śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego  
i świętokrzyskiego. Obszar ten, określany w pracy jako makroregion południowy, 
charakteryzuje się niskim potencjałem ekonomicznym produkcji biomasy, a równocześnie 
zawiera większość przedsiębiorstw energetyki zawodowej produkujących energię elektryczną. 
Spośród nich produkcję „zielonej” energii podjęły juŜ elektrownie: Siersza, Jaworzno, Łaziska, 
Skawina, Połaniec, Rybnik, Stalowa Wola. Związane z tym ich działania logistyczne będą 
przedmiotem analiz szczegółowych w tej pracy, w kontekście polityki energetycznej Polski, 
traktowanej jako czynnik zewnętrzny, wyznaczający pewne ograniczenia i ukierunkowujący 
strategie działania poprzez narzucone limity i opłaty za ich niewypełnienie. 
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1.3. Cele badawcze i aplikacyjne oraz hipoteza rozp rawy 
Rozprawa wiąŜe się tematycznie z szerokim zagadnieniem naukowym, jakim jest analiza 
moŜliwości i kosztów społecznych realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej w Polsce, 
w tym ocena wpływu produkcji energii elektrycznej z biopaliw stałych na koszty społeczne 
redukcji emisji CO2 oraz na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw energetycznych.  

Podjęte zagadnienie ma duŜe znaczenie poznawcze i praktyczne. Z poznawczego punktu 
widzenia istotne jest określenie realnych moŜliwości wykorzystania biomasy w energetyce ze 
względu na ograniczenia zasobowe, transportowe, technologiczne, popytowe i ekonomiczne 
oraz ocena kosztów społecznych przyjęcia takiego wariantu redukcji emisji CO2. Wiedza ta jest 
niezbędna w praktyce do podejmowania racjonalnych decyzji strategicznych dotyczących 
rozwoju polskiej energetyki oraz wykorzystania potencjału produkcji rolnej.  

Celem naukowym rozprawy jest opracowanie metodyki i narzędzi analizy ilościowej 
makroregionalnych i wewnętrznych uwarunkowań logistycznych „zielonej” energetyki 
zawodowej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod obliczeniowych. Narzędzia te winny 
umoŜliwi ć badania wpływu procesów logistycznych o zasięgu makroregionalnym i lokalnym 
na efektywność wykorzystania biomasy jako alternatywnego paliwa do produkcji energii 
elektrycznej w elektrowniach zawodowych, z uwzględnieniem oddziaływania instrumentów 
polityki klimatycznej państwa (regulacji prawnych, limitów emisji CO2, opłat zastępczych 
i preferencji zbytu energii z OZE innych niŜ biomasa).  

Obok celów badawczych, opracowane narzędzia mogą być wykorzystane dla celów 
praktycznych, takich jak:  

a) identyfikacja i diagnoza ograniczeń wykorzystania biopaliw stałych w elektroenergetyce, 
szczególnie w elektrowniach zawodowych zlokalizowanych w makroregionie 
południowym, gdzie istotną rolę moŜe odgrywać rywalizacja o zasoby biomasy,  

b) wspomaganie decyzji planistycznych na szczeblu makroregionalnym oraz 
w przedsiębiorstwach energetycznych, w szczególności, planowanie rozwoju upraw 
energetycznych w makroregionie, optymalizacja rocznych planów dostaw biomasy 
i produkcji „zielonej” energii w elektrowniach zawodowych, z uwzględnieniem 
ograniczeń prawnych, technologicznych, zasobowych i rynkowych. 

Przyjmuje się następującą hipotezę rozprawy:  

Ilościowa ocena efektywności procesów logistycznych wykorzystania biopaliw stałych 
w elektroenergetyce zawodowej wymaga kompleksowej analizy zasobów biomasy w skali 
kraju, ekonomiki jej produkcji i transportu oraz zapotrzebowania na zieloną energię, 
z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, prawnych, technologicznych i rynkowych 
oraz konfliktów interesów poszczególnych elektrowni. Skutecznym narzędziem 
syntetycznego ujęcia wymienionych aspektów logistyki zielonej energetyki jest zastosowanie 
technik optymalizacji, wykorzystujących modele bilansowe produkcji i zuŜycia biomasy oraz 
ekonomiczne wskaźniki jakości.  

Przedstawiona wyŜej hipoteza rozprawy sygnalizuje, Ŝe uwarunkowania logistyki 
wykorzystania biomasy w poszczególnych elektrowniach są współzaleŜne i powinny być 
badane łącznie w skali makroregionalnej. Punktem wyjścia dla opracowania metodyki takiej 
kompleksowej analizy jest racjonalne przeświadczenie, Ŝe podstawą zarządzania 
logistycznego produkcją „zielonej” energii w energetyce zawodowej powinna być 
optymalizacja odpowiednich decyzji, oparta na rachunku kosztów pozyskania energii 
finalnej oraz przychodów ze sprzedaŜy energii, zielonych certyfikatów i handlu 
uprawnieniami do emisji CO2. Zatem, sformułowanie i rozwiązywanie zadania 
optymalizacji ujmującego trafnie faktyczne uwarunkowania wykorzystania biomasy w skali 
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makroregionalnej pozwoli określić (zidentyfikować) strategie logistyczne stosowane przez 
poszczególne przedsiębiorstwa, a z drugiej strony – wskazać moŜliwe działania logistyczne 
w skali makroregionu, zwiększające efektywność makroregionalną wykorzystania biomasy.  

1.4. Zakres bada ń i zawarto ść pracy  
Przedmiotem badań w niniejszej rozprawie są uwarunkowania wykorzystania biomasy 
w energetyce, w szczególności wykorzystania biopaliw stałych w elektroenergetyce 
zawodowej. PołoŜono nacisk na analizę uwarunkowań logistycznych, które następnie ujęto 
w postaci modeli matematycznych, wykorzystanych do badań efektywności procesów 
logistycznych zaopatrzenia elektroenergetyki zawodowej w biopaliwa stałe. Logistyka jest 
w pracy rozumiana szeroko, jako procesy makrologistyczne, polegające na oddziaływaniu na 
bazę zasobową oraz procesy logistyki wewnętrznej przedsiębiorstw energetycznych, dotyczące 
organizacji dostaw i przetwarzania biopaliw. Analizę uwarunkowań tych procesów 
przeprowadzono na podstawie danych literaturowych, ankiet i wywiadów bezpośrednich 
z przedstawicielami przedsiębiorstw zaangaŜowanych w procesy logistyczne dostaw biomasy. 
Zebrane w ten sposób dane i opracowane modele umoŜliwiły przeprowadzenie 
wielowariantowych obliczeń optymalizacji planów dostaw rocznych biopaliw dla elektrowni 
zawodowych zlokalizowanych w makroregionie południowym. Obliczenia numeryczne 
ukierunkowano na analizę efektywności makroregionalnej procesów makrologistycznych 
i logistyki wewnętrznej, według autorskiej metody zaproponowanej w rozprawie.  

W pierwszych trzech rozdziałach pracy przedstawiono wieloaspektowe analizy uwarunkowań 
tzw. „zielonej” energetyki. Prezentację tych uwarunkowań rozpoczyna Wstęp (podrozdz.1.1), 
gdzie przedstawiono zasady polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wynikające stąd 
zobowiązania polityczne Polski. Omówiono równieŜ moŜliwości strategicznych działań 
Państwa, zmierzających do wypełnienia tych zobowiązań. 

Rozdział 2. zawiera obszerne analizy uwarunkowań technologicznych, prawnych i rynkowych 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce polskiej. Otwiera je omówienie 
specyfiki polskiej energetyki na tle krajów Unii Europejskiej pod kątem wskaźników 
wykorzystania OZE oraz aktualnej sytuacji polskiej elektroenergetyki (podrozdział 2.1). 
W obszernym podrozdziale 2.2. naświetlono wielostronnie technologiczne uwarunkowania 
wykorzystania OZE. Przedstawiono skrótowo podstawy technologii wytwarzania energii 
elektrycznej z paliw konwencjonalnych i jądrowych, a takŜe ze źródeł odnawialnych, 
w aspekcie ich wykorzystania w warunkach polskich. Szczególny nacisk połoŜono na 
naświetlenie moŜliwości energetycznego wykorzystania biomasy w róŜnych układach 
technologicznych (2.2.3). Zaakcentowano właściwości technologii współspalania biopaliw 
stałych z węglem. W podrozdziale tym zamieszczono równieŜ dane o podstawowych 
właściwościach fizycznych i energetycznych biomasy o róŜnym pochodzeniu oraz 
przetworzonych biopaliw stałych. Na podstawie tych danych skonstruowano bardzo istotne dla 
rozprawy modele matematyczne umoŜliwiaj ące obliczanie gęstości transportowej, wartości 
opałowej i ciepła spalania biopaliw przy załoŜonej wilgotności. Zaproponowano metodykę 
ich wykorzystania w analizach efektywności logistyki dostaw. W podrozdziale 2.2.3. 
naświetlono równieŜ problemy technologiczne upraw wieloletnich roślin energetycznych. 

Podrozdział 2.3. przedstawia obraz moŜliwych rozwiązań ekologicznej energetyki w skali 
globalnej i w Polsce, w oparciu o innowacyjne technologie wytwarzania energii finalnej. 
Zasygnalizowano tu równieŜ kwestie (będące przedmiotem sporów naukowych) 
najefektywniejszego wykorzystania biomasy. 

Podrozdział 2.4. omawia obszernie uwarunkowania prawne wykorzystania OZE 
w energetyce, a w szczególności w elektroenergetyce. Przedstawiono zasady funkcjonowania 
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dwóch filarów prawnych polityki klimatycznej, tj. systemu handlu uprawnieniami do emisji 
CO2 (EU-ETC) oraz systemu świadectw pochodzenia energii elektrycznej, tzw. zielonych 
certyfikatów. Odnosząc się do aktów prawa polskiego obowiązujących w roku 2010 
przedstawiono zasady uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii z OZE, preferowania 
energii z OZE, a takŜe podano konkretne ograniczenia dotyczące wykorzystania biomasy 
w elektroenergetyce zawodowej. Zasygnalizowano przewidywane zmiany przepisów 
zaostrzające rygory redukcji emisji CO2 (tzw. nowa polityka klimatyczna UE). 

Analizy uwarunkowań polityki klimatycznej zamyka omówienie funkcjonowania polskiego 
rynku energii elektrycznej (podrozdział 2.5.). 

Rozdział 3. naświetla obszernie problemy logistyki wykorzystania biopaliw stałych 
w energetyce zawodowej. Prezentację rozpoczyna skrótowe omówienie uwarunkowań 
ekologicznych decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej. 
Zasygnalizowano wysokie ryzyko polityczne, popytowe i technologiczne tych decyzji, 
wynikające z uwarunkowań opisanych w rozdziałach 1 i 2. Dalej, w podrozdziale 3.1.2., 
naświetlono praktyczne konsekwencje uwarunkowań prawnych wykorzystania OZE 
w działalności przedsiębiorstw energetycznych, w tym tryb uzyskiwania koncesji oraz 
wymagania związane z organizacją procesów wykorzystania biopaliw i rozliczania 
wytworzonej z nich energii elektrycznej. Przedstawiono zasady handlu uprawnieniami do 
emisji na giełdach światowych oraz obrotu świadectwami pochodzenia na polskiej giełdzie 
energii. Pokazano przebiegi notowań uprawnień i certyfikatów w latach 2008 – 2010. 

Podrozdział 3.2. przedstawia zwięźle problemy technologiczne i organizacyjne wykorzystania 
biomasy w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, tj. wymagane uzbrojenie techniczne 
logistyki dostaw, urządzenia zabezpieczające przed samozapłonem i wybuchem biomasy, 
zasady magazynowania biopaliw stałych oraz zabiegi technologiczne niezbędne dla 
uniknięcia negatywnych skutków współspalania biomasy z węglem.  

W obszernym podrozdziale 3.3. zamieszczono kluczowe dla rozprawy informacje dotyczące 
bazy zasobowej biopaliw stałych i biomasy w Polsce. Na wstępie zaproponowano własną 
metodykę szacowania lokalnych zasobów biomasy w oparciu o dane o ich rozmieszczeniu 
terytorialnym  (formuły 3.3.1, 3.3.2). Następnie przedyskutowano dane literaturowe dotyczące 
zasobów biomasy leśnej, sygnalizując bardzo duŜe rozbieŜności oszacowań podawanych przez 
róŜnych autorów. Zaproponowano przyjęcie jednolitych zasad określania rozmieszczenia 
terytorialnego zasobów biomasy leśnej na cele energetyczne, o róŜnej postaci i pochodzącej 
z róŜnych źródeł. Kolejny podrozdział (3.3.1.3.) poświęcono analizom potencjału technicznego 
i ekonomicznego produkcji biomasy pozaleśnej, w szczególności z upraw trwałych roślin 
energetycznych w Polsce. Skompletowano dane o rozmieszczeniu terytorialnym zasobów 
odpadów zboŜowych, z upraw energetycznych oraz z utrzymania sadów. Dane te są 
niezbędne do obliczania zasobów lokalnych, zaproponowaną w pracy metodyką. Dalsze 
podrozdziały prezentują informacje dotyczące przetwórstwa biomasy, organizacji zbiorów, zasad 
i efektów sezonowania oraz magazynowania biomasy surowej i przetworzonej.  

Podrozdział 3.3.3. poświęcono kluczowemu dla rozprawy zagadnieniu kształtowania się cen 
rynkowych biopaliw stałych. Pokazano wyniki badań literaturowych, ilustrujące zaleŜność 
poziomu cen (opłacalnych dla producenta i akceptowalnych dla energetyki) od uwarunkowań 
klimatycznych dla róŜnych upraw energetycznych. Następnie zestawiono dane o cenach 
rynkowych reprezentatywnych biopaliw stałych, pozyskane z Internetu, literatury i z wywiadów 
z producentami i dostawcami biomasy. Na ich podstawie opracowano oryginalną formuł ę 
do wyliczania cen rynkowych biomasy, z uwzględnieniem podstawowych czynników 
kształtujących tę cenę, tj. ceny jednostki energii miału węglowego, pochodzenia biomasy, 
rodzaju materiału i formy (postaci) biopaliwa.  
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Kolejny podrozdział (3.4) naświetla zwięźle uwarunkowania techniczne i ekonomiczne 
transportu biomasy i przedstawia autorską propozycję taryf przewozowych dla kolei 
i samochodów. Taryfy te, niezbędne dla dalszych analiz efektywności logistyki prowadzonych 
w pracy, skonstruowano na podstawie informacji pozyskanych z Internetu i wywiadów 
z przedstawicielami przedsiębiorstw spedycyjnych.  

Podrozdział 3.5. omawia specyfikę procesów logistyki wewnętrznej dostaw biopaliw 
w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej. Na wstępie (podrozdział 3.5.1) przedstawiono wizję 
nowoczesnej logistyki dostaw biomasy dla energetyki, naświetloną w ofercie jednego 
z przedsiębiorstw energetycznych i zasygnalizowano jej niedostatki w odniesieniu do problemów 
planowania dostaw w warunkach konkurencji o zasoby biomasy. Podrozdział 3.5.2. omawia 
uwarunkowania sezonowe dostępności i właściwości biomasy o róŜnym pochodzeniu, na tle 
sezonowości zapotrzebowania na energię elektryczną. Przedstawione tam dane sygnalizują 
potrzebę dynamicznego planowania rocznego (z uwzględnieniem sezonowości) dostaw biomasy 
dla elektroenergetyki. Kolejny podrozdział (3.5.3) opisuje organizację dostaw i rozładunku 
biomasy w duŜych przedsiębiorstwach energetycznych. Wykorzystując wzorce umów na dostawy 
dostępne w Internecie oraz informacje pozyskane z ankiet i wywiadów z przedstawicielami 
duŜych elektrowni objętych badaniami, naświetlono najwaŜniejsze aspekty praktycznej logistyki, 
w tym sposób bieŜącej realizacji harmonogramów dostaw, kontroli jakości biomasy, 
dokumentacji i rozliczania dostaw.  

Część opisowo-analityczną rozprawy zamyka podrozdział 3.6. omawiający aspekty 
ekonomiczne wykorzystania biopaliw stałych w elektroenergetyce. Zestawiono tu formuły 
do obliczania przychodów z tytułu sprzedaŜy energii, świadectw pochodzenia i uprawnień do 
emisji CO2. Następnie zaproponowano sposób korygowania kosztów zakupu biomasy, 
w relacji do ogólnej formuły cenowej (z podrozdziału 3.3). Uwzględniono moŜliwości 
negocjacji cen zakupu biomasy przez wprowadzenie współczynników upustów cenowych, 
zarówno ze strony dostawcy, jak i odbiorcy. Mając na względzie trudności z pozyskaniem 
informacji na temat kosztów energetycznego wykorzystania biomasy zaproponowano 
sposób szacowania kosztów jednostkowych jej magazynowania i przetwarzania na 
energię elektryczną w relacji do analogicznych kosztów dla miału węglowego (takie dane 
są łatwiejsze do pozyskania w drodze wywiadów).  

Rozdziały 4, 5 i 6 stanowią część obliczeniowo-badawczą rozprawy. Przedstawiono w nich 
autorskie koncepcje metodyki badań efektywności logistyki wykorzystania biopaliw 
w elektroenergetyce, oparte na obliczeniach optymalizacyjnych, skompletowano wymagane dane 
dotyczące badanych elektrowni i przeprowadzono stosowne obliczenia.  

W Rozdziale 4. zaproponowano metodykę systemowej analizy makroregionalnej efektywności 
procesów logistycznych wykorzystania biopaliw stałych w elektroenergetyce zawodowej. Jako 
miary tej efektywności przyjęto ilościowe oceny wpływu parametrów charakteryzujących procesy 
logistyczne na efektywność wytwarzania zielonej energii w wyodrębnionym makroregionie. 
W podrozdziale 4.1 uzasadniono wykorzystanie podejścia systemowego do realizacji celów 
rozprawy. Rozpoczynając od definicji stosowanych dalej pojęć, podano załoŜenia pozwalające 
sprowadzić ogólny problem oceny efektywności zielonej energetyki w skali kraju do zadania 
podjętego w rozprawie, tj. analizy wpływu efektywności logistyki dostaw i wykorzystania 
biopaliw stałych w elektroenergetyce zawodowej makroregionu południowego na 
makroregionalne koszty redukcji emisji CO2. Wykorzystano tu jakościowe analizy istotności 
interakcji podsystemów systemu ogólnego, pokazując (w oparciu o wcześniejsze analizy bazy 
zasobowej), Ŝe makroregion ten wymaga koordynacji rozwoju produkcji zielonej energii, tak 
poprzez kompleksowe planowanie dostaw biopaliw stałych do elektrowni, jak i działania 
makrologistyczne adresowane do producentów biomasy. W efekcie zdefiniowano badany system 
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z wyodrębnieniem podsystemów: dostawców biopaliw, przedsiębiorstw świadczących usługi 
spedycyjne i zbioru elektrowni zlokalizowanych w tym makroregionie. Pokazano na schemacie 
blokowym oddziaływania wzajemne tych podsystemów oraz sposób wykorzystania informacji 
prezentowanych w rozdziałach 2 i 3. W następnym podrozdziale (4.2) zaproponowano kryteria 
oceny efektywności procesów logistyki wewnętrznej i makrologistyki.  

Podrozdział 4.3 prezentuje szczegółowo przyjęte podejście metodologiczne oraz bazę formalną 
analiz uwarunkowań logistyki. Jako podstawowe narzędzie jej oceny przyjęto optymalizację 
jednokryterialną planów dostaw rocznych biopaliw do elektrowni objętych systemem oraz 
wykorzystanie metody analizy cen dualnych rozwiązań zadania optymalizacji do wykrywania 
wąskich gardeł i kierunków działań makrologistycznych. Następnie, w podrozdziale 4.3.2, 
przedstawiono pełny model matematyczny oddziaływań w badanym systemie i optymalizacji 
planów dostaw biopaliw. Wprowadzając mało istotne uproszczenia, problem optymalizacji 
sprowadzono do zadania programowania liniowego. Zasygnalizowano, Ŝe umoŜliwia to 
prowadzenie wieloaspektowych analiz właściwości sytemu, w tym równieŜ analizy Monte Carlo 
(pozwala na to krótki czas obliczeń planów optymalnych, od 1.5 do 3 sekund). Na koniec, 
w podrozdziale 4.4, zarysowano moŜliwości wykorzystania opracowanych narzędzi formalnych, 
m.in. do analizy efektywności inwestycji proekologicznych w elektroenergetyce zawodowej.  

Rozdział 5. zawiera charakterystykę przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej objętych 
badaniami szczegółowymi. Wykorzystując wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w tych 
przedsiębiorstwach w ramach rozprawy, informacje pozyskane w wywiadach bezpośrednich 
i z Internetu, scharakteryzowano zakres ich działalności, motywacje wejścia w program zielonej 
energetyki, bazę techniczno-technologiczną i zastosowane technologie produkcji energii 
elektrycznej z biopaliw stałych oraz zasady zarządzania logistycznego procesami zaopatrzenia 
i wykorzystania biomasy. Zamieszczono tam teŜ uwagi o praktycznych aspektach logistyki 
dostaw. Przeprowadzone w tych przedsiębiorstwach badania ankietowe pozwoliły określić zbiór 
wykorzystywanych biopaliw stałych oraz wartości parametrów procesów logistycznych 
i parametrów technicznych niezbędnych dla prowadzenia dalszych analiz numerycznych, zgodnie 
z metodyką zaproponowaną w Rozdziale 4.  

Rozdział 6. prezentuje wyniki analiz numerycznych efektywności makroregionalnej procesów 
logistyki dostaw biomasy. Na wstępie omówiono przyjęty sposób wyodrębniania zagregowanych 
dostawców biopaliw i sposób szacowania przypisanych do nich zasobów oraz zestawiono 
wariantowe wartości parametrów zadania optymalizacji. Następnie przedyskutowano wyniki 
wielowariantowych obliczeń, wskazując bariery i moŜliwe kierunki zwiększania efektywności 
realizacji programu zielonej energetyki.  

Rozprawę kończy podsumowanie (Rozdział 7), w którym wymieniono waŜniejsze, oryginalne 
koncepcje i zaproponowane metody, scharakteryzowano efekty analiz numerycznych 
i sformułowano wynikające z nich wnioski. Na koniec zarysowano perspektywy dalszych badań.   

Główne koncepcje badawcze rozprawy i wyniki wstępnych obliczeń optymalizacyjnych były 
prezentowane we wcześniejszych publikacjach autorki rozprawy. Ogólne idee i model bilansowy 
wykorzystania biomasy przedstawiono w pracach [37] i [38]. Problemy logistyki dostaw omawia 
praca [39], a publikacje [36] i [37] pokazują moŜliwości prowadzenia analiz oddziaływania 
zielonej energetyki na gospodarkę makroregionu.  
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2. Uwarunkowania zewn ętrzne, technologiczne i prawne 
wykorzystania alternatywnych źródeł energii 
w elektroenergetyce 

2.1. Struktura energetyki w Polsce na tle Europy 
Punktem wyjścia łańcucha procesów prowadzących do uzyskania energii finalnej jest 
dostępność nośników energii pierwotnej, tj. energii zawartej w surowcach energetycznych. Jak 
wspomniano we wstępie, dominującym źródłem energii są, do chwili obecnej (2011 r.), kopalne 
surowce energetyczne (paliwa konwencjonalne), tj. węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, 
gaz ziemny, w których energia pierwotna ma postać energii chemicznej oraz substancje 
rozszczepialne, będące nośnikami energii jądrowej. Do surowców kopalnych zalicza się takŜe 
gorącą wodę pobieraną z ziemi (złoŜa geotermalne). Obok tych nośników energii pierwotnej, 
coraz większą rolę odgrywają inne źródła energii. NaleŜą do nich rośliny wykorzystywane dla 
celów energetycznych (biomasa), a takŜe energia słoneczna pobierana bezpośrednio jako 
promieniowanie słoneczne (energia solarna) lub teŜ pośrednio – zmagazynowana jako energia 
kinetyczna wiatru, energia kinetyczna i potencjalna fal oraz rzek (hydroenergia).  

Pierwotne nośniki energii dzielimy na nieodnawialne i odnawialne. Nieodnawialnymi 
nośnikami są paliwa kopalne. Nośniki odnawialne to takie, których zasoby są odtwarzane 
w naturalnych procesach przyrody, w krótkim horyzoncie czasowym lub ich zasoby są 
praktycznie niewyczerpalne. Do pierwszej grupy naleŜy biomasa, energia promieniowania 
słonecznego, energia wiatrowa, energia potencjalna wody, woda jako surowiec do produkcji 
wodoru. Przykładem zasobów niewyczerpalnych jest energia geotermalna.  

Faktyczna dostępność pierwotnych nośników energii zaleŜy od wielu czynników, w tym od 
poziomu technologii energetycznych. W związku z tym zasoby energii pierwotnej dzieli się 
na [214]: bilansowe, techniczne i ekonomiczne. W analizach i prognozach dotyczących 
energetyki, szczególnie wykorzystania OZE, coraz częściej mówi się nie tyle o zasobach, co o 
potencjale wykorzystania poszczególnych nośników energii pierwotnej. Jak wspomniano we 
wstępie rozprawy potencjał ten dzieli się na:  
• techniczny – zaleŜny od moŜliwości technicznych eksploatacji, 

• rynkowy  – uwzględniający opłacalność eksploatacji dla potencjalnych inwestorów przy 
obecnym układzie cen rynkowych,  

• ekonomiczny – zaleŜny dodatkowo od pozarynkowych źródeł kosztów i korzyści 
związanych z wykorzystaniem zasobu (tzw. koszty i korzyści zewnętrzne),  

• wdroŜeniowy – uwzględniający istniejące bariery wdroŜenia odpowiednich inwestycji.  

Celem niniejszej rozprawy jest analiza czynników wpływających na potencjał rynkowy 
i ekonomiczny wykorzystania biomasy w energetyce zawodowej, wobec innych 
moŜliwości realizacji polityki energetycznej państwa, wpływających zakłócająco na 
elektroenergetykę zawodową opartą na wykorzystaniu węgla kamiennego.  

Energia bezpośrednio uŜyteczna, czyli finalna, jest sprzedawana odbiorcom końcowym 
w postaci energii elektrycznej, ciepła, paliw płynnych (olej opałowy i napędowy, benzyna, 
nafta, biopaliwa), gazowych (gaz ziemny, gaz płynny, gaz syntezowy) oraz stałych 
(odpowiednie sortymenty węgla dostarczanego do ciepłowni przemysłowych, zakładów 
przemysłowych, do gospodarstw rolnych i odbiorców indywidualnych). Ilość energii (pierwotnej 
i finalnej) mierzy się albo w jednostkach fizycznych MJ, GJ, KWh, MWh, GWh, TWh, albo w 
jednostkach umownych, określających ilości paliw wymaganych do wytworzenia jednostki 
fizycznej energii finalnej. Zestawienie tych jednostek i ich przeliczniki zawiera Tabela 2.1.1  
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Tabela 2.1.1. Przeliczniki jednostek energii stosowanych w energetyce  
Źródło: www.min-pan.krakow.pl/se/pliki/przeliczniki_2007.pdf 

 TJ Mtoe Mtce GWh 
TJ 1 2.388·10-5 1.67·10-5 0.2778 

Mtoe 4.1868·10-4 1 1.4285 11630 
Mtce 2.93·104 0.7 1 8141 
GWh 3.6 8.6·10-5 6.02·10-5 1 

toe – ton of oil equivalent – ekwiwalent ropy (paliwo o kaloryczności 10 Mcal/kg=41.9 MJ/kg)  
tce – ton of coal equivalent – ekwiwalent węgla (paliwo o kaloryczności 7 Mcal/kg=29.3 MJ/kg)  
gaz ziemny – przyjmuje się średnią wartość opałową 9000 kcal/1000 Nm3 = 0.9 toe 
Przeliczenie zuŜycia rocznego energii na średnioroczny pobór mocy: Gwrok=8.766 TWh.  

Przedmiotem badań w niniejszej rozprawie są logistyczne aspekty zarządzania duŜymi 
przedsiębiorstwami elektroenergetyki zawodowej, zajmującymi się wytwarzaniem energii 
elektrycznej (Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2004 Sekcja E 40.11, 40.11z, PKD 2007 
Sekcja D 35.11.Z). Funkcjonują one w ramach szerszego sektora energetyki, obejmującego 
takŜe energetykę cieplną, energetykę przemysłową, przemysł paliwowy i rozproszonych 
dostawców energii elektrycznej i ciepła. W pracy, przedsiębiorstwa tych pozostałych działów 
energetyki, obok innych sektorów gospodarki, będą odgrywały rolę otoczenia mającego 
istotny wpływ na zarządzanie badanymi przedsiębiorstwami, zarówno ze względu na 
konkurencję o surowce energetyczne i sprzedaŜ energii, jak i ich znaczenie dla polityki 
klimatycznej i energetycznej państwa.  

Strukturę energetyki charakteryzują zasoby i poziom zuŜycia pierwotnych nośników energii, 
sposoby ich przetwarzania i wytwarzania energii finalnej oraz struktura jej zuŜycia 
w poszczególnych sektorach gospodarki. W odniesieniu do energii elektrycznej istotne 
znaczenie ma nie tylko jej zuŜycie, ale takŜe dzienne zuŜycie szczytowe określane terminem 
„zapotrzebowanie na energię”, gdyŜ ta wielkość wskazuje na faktyczne moŜliwości dostaw 
(energii elektrycznej nie moŜna magazynować) z wykorzystaniem mocy zainstalowanej. 

W statystykach Unii Europejskiej opracowywanych przez [225], a takŜe w polskich, 
przygotowywanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), konsumentów energii 
(uŜytkowników końcowych) dzieli się na następujące grupy zagregowane:  

a) przemysł, budownictwo, rolnictwo (określane w skrócie jako przemysł), 

b) usługi, 

c) gospodarstwa domowe, 

d) transport. 

Głównymi konsumentami energii elektrycznej są obecnie grupy odbiorców (a) – (c ). 
Wykorzystanie energii przez transport dotyczy prawie wyłącznie paliw napędowych (płynnych 
i gazowych). Niemniej, jak zaznaczono we wstępie rozprawy, program produkcji biopaliw 
płynnych forsowany przez UE moŜe być czynnikiem mocno zakłócającym realizację 
procesów redukcji emisji CO2 w pozostałych sektorach gospodarki, ze względu na konkurencję 
o zasoby pierwotnych odnawialnych nośników energii (głównie biomasy) do produkcji 
biopaliw. Warto takŜe nadmienić, Ŝe zainteresowanie wykorzystaniem energii elektrycznej 
w tym sektorze jest coraz większe, jakkolwiek perspektywy upowszechnienia transportu 
opartego na silnikach elektrycznych wydają się jeszcze odległe [12], [80].  

W celu zilustrowania uwarunkowań surowcowych polskiej elektroenergetyki w Tabelach 
2.1.2. do 2.1.5 przedstawiono skalę i strukturę zuŜycia energii pierwotnej i finalnej 
w wybranych krajach Unii Europejskiej (UE-27). Wybrano kraje reprezentujące państwa 
o wiodącej gospodarce lub o podobnych do Polski uwarunkowaniach.  
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Tabela 2.1.2. ZuŜycie pierwotnych nośników energii w wybranych krajach Unii Europejskiej (UE-27) 
i struktura wykorzystanych paliw  
Źródło: [225] - opracowanie własne 

 ZuŜycie (Mtoe) Struktura wg paliw w 2007 r. (%) 

1997 2002 2007 Węgiel 
kamienny 

Węgiel 
brunatny 

Paliwa 
płynne 

Paliwa 
gazowe 

Paliwa 
jądrowe 

Inne 

UE-27 1704 1758 1806 13 6 36 24 13 8 

Polska 102.5 89.4 98.0 44 12 26 13 - 5 

Czechy 42.8 42.0 46.2 14 32 22 15 15 5 

Francja 248.0 267.0 270 5 0 34 14 42 7 

Włochy 164.0 174 183 9 0 44 38 - 7 

Litwa 4.43 4.02 4.76 2 0 34 29 - 30 

Węgry 25.8 25.9 27.0 5 6 28 40 14 5 

Rumunia 45.4 38.5 40.1 9 17 26 32 5 12 

Słowacja 17.8 19.3 18.1 18 4 21 28 22 5 

W.Brytania 223 227 221 18 - 36 37 7 2 

Polska wyróŜnia się na tle UE bardzo wysokim zuŜyciem węgla (56% wobec 19% w UE 
w roku 2007), nikłym wykorzystaniem paliw gazowych (13% wobec 24% w UE) i brakiem 
energetyki jądrowej (w UE z tego źródła pochodzi 13% energii pierwotnej). Natomiast 
wykorzystanie źródeł odnawialnych (pozycja Inne w Tabeli 2.1.2) nie odbiega znacząco od 
średniej w UE, a szczególnie od byłych państw socjalistycznych.  

Zmiany struktury zuŜycia pierwotnych nośników energii w UE ilustruje Tabela 2.1.3. Widać 
tu rosnącą tendencję zuŜycia energii w ciągu 10 lat (o 6%), w tym paliw gazowych (o 20%), 
a szczególnie energii ze źródeł odnawialnych (o 52%), z równoczesnym znacznym spadkiem 
konsumpcji węgla kamiennego (o 7%). ZuŜycie węgla brunatnego utrzymuje się na prawie 
stałym poziomie, podobnie jak paliw płynnych (spadek o 1%). Wysokie zuŜycie paliw stałych 
w energetyce światowej wynika z ich duŜych zasobów światowych. Wg informacji podanych 
w na stronach portalu www.cire.pl, a takŜe w referacie [31], zasoby ropy naftowej starczą na 
40 lat, gazu ziemnego – na 60 lat, podczas gdy węgla kamiennego – na 200 lat, a brunatnego 
– na 300 lat. 

Tabela 2.1.3. Zmiany zuŜycia energii pierwotnej w UE-27 z podziałem na wykorzystane surowce 
energetyczne  
Źródło: [225] . 

UE-27 1997 2007 1997-2007 

Łącznie [Mtoe] 1704 1806 6% 

Paliwa płynne 663 657 -1% 

Paliwa gazowe  359 432 20% 

Paliwa jądrowe 236 241 2% 

Węgiel kamienny 248 232 -7% 

Węgiel brunatny 101 99 -1% 

Odnawialne 93 141 52% 

Perspektywy elektroenergetyki zawodowej naświetla struktura zuŜycia energii finalnej przez 
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sektory gospodarki, pokazana w Tabelach 2.1.4 i 2.1.5. Wynika z nich, Ŝe zuŜycie energii  
w UE-27 wzrosło w latach 1997 – 2007 o 5%, najsilniej w transporcie, natomiast w przemyśle 
nastąpił spadek o 2%. Spadek ten jest prawdopodobnie większy w latach 2008 i 2009 (ze względu 
na kryzys gospodarczy). Warto zwrócić uwagę, Ŝe struktura zuŜycia energii w Polsce szybko 
nadąŜa za średnią w UE. Dotyczy to szczególnie usług (blisko dwukrotny wzrost od 1997 r. 
do 11.1% w 2007 r., wobec 11.2% w UE). Największe róŜnice obserwuje się dla transportu 
(24.2% w 2007 r., wobec 32.6% w UE), ale w 1997 roku róŜnice były większe (14.8% wobec 
28.8% w UE).  

Tabela 2.1.4. Struktura zuŜycia energii finalnej w wybranych krajach UE-27 przez sektory gospodarki  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [225] 

  

  

Łącznie [Mtoe] Przemysł % Transport % Gosp.domowe % Usługi % 

1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 

UE-27 1104 1158 29.89 27.89 28.80 32.56 26.45 24.61 10.69 11.23 

Polska 65.46 61.24 36.62 29.33 14.76 24.17 33.75 29.70 6.84 11.09 

Czechy 25.45 25.76 47.90 37.07 15.09 25.74 23.85 22.94 9.16 11.41 

Francja 147.58 154.04 25.27 21.88 32.05 33.43 26.14 26.93 14.23 13.71 

Włochy 115.65 132.06 31.91 31.41 33.53 33.74 22.98 21.13 8.45 10.96 

Litwa 3.70 4.36 19.73 16.51 18.92 30.50 41.62 33.72 15.68 15.60 

Węgry 15.59 16.95 23.60 19.94 17.90 27.55 35.21 32.74 18.02 16.46 

Rumunia 28.74 24.02 44.99 38.01 14.44 19.40 33.58 31.27 1.64 8.41 

Słowacja 10.69 10.5 38.91 41.81 13.84 19.24 21.98 19.81 22.36 17.81 

Tabela 2.1.5. Zmiany struktury zuŜycia energii finalnej przez sektory gospodarki  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [225] 

UE-27 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Łącznie [Mtoe] 1104 1111 1109 1114 1140 1127 1160 1173 1172 1176 1158 

Przemysł [%] 29.89 29.07 28.58 29.44 28.95 28.93 28.62 28.30 27.82 27.21 27.89 

Transport [%] 28.80 29.70 30.48 30.52 30.18 30.79 30.34 30.78 30.97 31.55 32.56 

Gosp.dom [%] 26.45 26.28 26.06 25.76 26.32 26.00 26.29 26.09 26.19 25.94 24.61 

Usługi [%] 10.69 10.89 11.00 10.50 10.88 10.74 11.12 11.17 11.26 11.56 11.23 

Inne [%] 4.08 3.96 3.88 3.77 3.68 3.64 3.62 3.58 3.75 3.74 3.71 

Dane zawarte w Tabeli 2.1.6 pokazują, Ŝe pod względem zuŜycia brutto energii finalnej 
w przeliczeniu na PKB (wskaźnik ten jest miarą efektywności energetycznej urządzeń 
energochłonnych wykorzystywanych w gospodarce), w roku 2007 Polska zuŜywała 
0.40 ktoe/Euro i zajmowała 24 miejsce w Europie, a w roku 1996 – 25 miejsce w kolejności 
rosnącego zuŜycia. W 2007 roku zuŜycie to było 4.6 razy wyŜsze niŜ w Szwajcarii 
(1.sze miejsce) i 2.2 razy wyŜsze niŜ średnia w UE-27. Jednak w ostatnich latach wskaźnik 
ten szybko malał tak w Polsce, jak i w pozostałych byłych krajach socjalistycznych (patrz 
Rys.2.1.1), podczas gdy w państwach o ustabilizowanej gospodarce pozostaje na prawie 
stałym poziomie około 150 ktoe/1000Euro.  
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Tabela 2.1.6. ZuŜycie brutto energii finalnej (elektrycznej, węgla, paliw płynnych, gazowych i energii 
ze źródeł odnawialnych) względem produktu krajowego brutto [ktoe/1000Euro]  

Źródło: [225] 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UE-27 211.6 204.2 200.4 193.2 187.4 187.9 185.0 187.3 184.9 181.5 176.1 169.4 

Polska 684.1 631.7 564.6 526.5 489.0 483.2 469.0 463.4 442.1 432.8 427.3 400.1 

Czechy 720.8 724.7 703.7 649.4 659.1 658.9 654.5 685.8 660.2 613.3 587.7 553.2 

Niemcy 186.3 181.1 177.0 170.6 166.0 169.2 165.5 167.2 166.1 163.4 159.4 151.5 

Francja 201.2 191.4 190.9 184.5 180.0 182.0 180.3 181.4 179.7 177.0 171.2 165.4 

Włochy 147.4 147.0 149.1 149.5 145.2 143.2 143.0 150.5 149.4 150.6 147.0 142.8 

Litwa 608.0 569.3 538.9 515.5 480.8 470.8 459.7 460.2 430.9 437.7 416.5 400.8 

Węgry 1079 1083 1039 935 920 865 858.3 852.6 773.6 736.1 706.2 655.6 

Rumunia 895.8 854.5 804.4 800.0 796.2 845.3 809.6 769.4 727.8 680.3 619.7 538.6 

 
Rys.2.1.1. Zmiany zuŜycia brutto energii finalnej względem PKB  

Źródło: [225] 

Z punktu widzenia prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną, interesujących 
informacji dostarczają zmiany udziału energii elektrycznej w łącznym zuŜyciu energii finalnej 
w gospodarce. Przedstawiono je w Tabeli 2.1.7 dla wybranych państw UE-27 do roku 2007.  

Tabela 2.1.7. Udział energii elektrycznej w łącznym zuŜyciu energii finalnej  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [225] 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UE-27 17.85 18.32 18.58 18.92 19.42 19.55 19.84 19.78 19.95 20.26 20.67 21.12 

Polska 12.34 12.67 13.89 14.02 15.26 15.12 15.39 15.44 15.58 15.59 15.63 16.02 

Czechy 16.85 16.75 17.16 17.37 17.74 18.22 18.50 17.58 17.71 18.35 18.61 19.09 

Niemcy 17.06 17.63 17.94 18.38 19.03 19.40 19.56 19.70 20.00 20.48 20.49 21.69 

Francja 20.42 20.69 20.68 21.12 21.71 21.50 22.00 22.26 22.61 22.83 23.27 23.77 

Włochy 18.02 18.42 18.42 18.17 18.98 18.89 19.46 19.20 19.34 19.48 20.29 20.11 

Litwa 12.51 12.80 13.00 13.87 14.20 14.28 14.33 14.89 15.28 15.28 15.26 15.33 

Węgry 15.15 15.91 15.89 15.63 16.08 15.95 15.93 15.33 15.63 15.35 15.86 17.12 

Rumunia 11.52 11.48 12.02 12.99 12.95 13.53 13.25 13.31 13.06 13.52 14.20 14.65 

Słowacja 18.99 18.36 17.20 19.03 18.42 18.49 17.61 18.46 19.05 18.54 19.01 20.12 
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Rys.2.1.2. Zmiany zuŜycia brutto energii elektrycznej w łącznym zuŜyciu energii finalnej  

Źródło: [225] 

Charakterystyczny jest prawie systematyczny wzrost atrakcyjności energii elektrycznej jako 
końcowego nośnika energii uŜytkowej. W ciągu 10 lat jej udział w Polsce wzrósł o około 3.5%, 
podobnie jak średnio w Unii Europejskiej, ale nadal pozostaje stosunkowo niski i wynosił 16% 
w roku 2007. Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost zuŜycia tej formy energii, pokazany w 
Tabeli 2.1.8.  

Tabela 2.1.8. Średnioroczne zuŜycie mocy elektrycznej [GW] w krajach europejskich [TWh/8.766] 
i jego roczny przyrost względny w ostatnich 10 latach (dane w ostatniej kolumnie)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [225] 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 %/rok  

UE-27 264 268 274 278 287 296 297 304 310 315 322 324 1.88 

Polska 10.81 11.00 11.06 10.93 11.22 11.23 11.09 11.50 11.90 11.98 12.62 13.02 1.73 

Czechy 5.73 5.66 5.57 5.49 5.63 5.80 5.79 5.98 6.14 6.30 6.50 6.52 1.20 

Niemcy 52.25 52.68 53.21 53.33 55.05 57.64 56.91 58.10 58.56 59.03 60.24 60.51 1.35 

Francja 40.56 40.52 41.88 42.74 43.91 45.15 44.89 46.57 47.91 48.21 48.68 48.59 1.67 

Włochy 27.40 28.27 29.06 29.78 31.09 31.64 32.20 33.19 33.66 34.27 35.17 35.23 2.32 

Litwa 0.74 0.77 0.77 0.74 0.70 0.73 0.76 0.81 0.87 0.90 0.96 1.01 2.95 

Węgry 3.27 3.29 3.30 3.30 3.36 3.48 3.59 3.58 3.63 3.69 3.79 3.85 1.50 

Rumunia 4.53 4.38 4.17 3.87 3.87 4.14 4.06 4.27 4.42 4.43 4.67 4.67 0.37 

Słowacja 2.68 2.61 2.40 2.60 2.51 2.68 2.60 2.62 2.74 2.61 2.69 2.80 0.52 

W większości państw zuŜycie rośnie w tempie od ułamka procenta do blisko 3%. Tempo 
wzrostu w Polsce jest podobne jak w UE-27 i wynosiło średnio 1.7%/rok.  

Strukturę zuŜycia finalnego energii elektrycznej w roku 2007 w gospodarkach wybranych 
państw UE przedstawiono w Tabeli 2.1.9. Jak widać największym konsumentem energii 
elektrycznej w Polsce, podobnie jak w wiekszości państw europejskich, są gospodarstwa 
domowe i usługi. Warto nadmienić, Ŝe jak wynika z Tabeli 2.1.4, ogólne zuŜycie energii 
w gospodarstwach domowych i w przemysle maleje, a w usługach szybko rośnie. ZuŜycie 
energii elektrycznej w transporcie jest znikome, ale sytuacja ta moŜe ulec zmianie 
w perspektywie kilkunastu lat, w miarę upowszechniania samochodów o napędzie 
elektrycznym13, [12].  

                                                 

13 Samochody przyszłości – jak przemysł poszukuje nowych rozwiązań. Świat Nauki, 12 (220) grudzień 2009. 
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Tabela 2.1.9. Struktura zuŜycia finalnego energii elektrycznej w 2007 r  
Źródło: [225] 

 Łącznie TWh Przemysł [%] Transport [%]  Gospodarstwa domowe i usługi [%] 
UE-27 2843.240 40.44 2.52 57.04 
Polska 114.117 40.12 2.87 57.01 
Czechy 57.197 42.26 3.93 53.81 
Niemcy 530.427 45.77 3.07 51.16 
Francja 425.897 31.13 2.92 65.94 
Włochy 308.869 47.32 3.21 49.47 
Litwa 8.845 34.83 0.63 64.53 
Węgry 33.744 28.07 3.62 68.31 
Rumunia 40.928 55.80 3.46 40.74 
Słowacja 24.573 49.59 2.38 48.02 

Konsekwencją powyŜszych tendencji jest stały wzrost produkcji energii elektrycznej dla 
większości państw europejskich i w Polsce, co obrazują dane zawarte w Tabeli 2.1.10 i Rys.2.1.3.  

Tendencję tę ilustruje teŜ Tabela 2.1.11, gdzie pokazano dane o produkcji energii elektrycznej 
przypadającej na mieszkańca Unii Europejskiej. W ciągu 10 lat wskaźnik ten wzrósł o 16%, 
jakkolwiek wzrost nie był równomierny (największy, o 3%, miał miejsce w 2000 r.).  

Jak podaje portal www.cire.pl, za czasopismem „Energia Gigawat” (lipiec 2007), poza Unią 
Europejską w roku 2006 największymi producentami energii elektrycznej w Europie były: Rosja 
– 992.5 TWh, Ukraina – 192.1 TWh i Turcja 176 TWh. Wg tego samego źródła, światowymi 
liderami w 2006 r. były: USA – 4254 TWh, Chiny – 2834 TWh, Japonia 1150 TWh, Rosja 
992.5 TWh i Indie – 726.7 TWh. We wszystkich tych krajach, oprócz USA, zanotowano wzrost 
produkcji względem roku 2005 (od 14.5% w Chinach, przez 8.7% w Turcji do 1.5% w Japonii).  

Tabela.2.1.10. Produkcja brutto energii elektrycznej w Unii Europejskiej [TWh] – z uwzględnieniem 
zuŜycia własnego elektrowni (pomiar za transformatorami głównymi)  

Źródło: [225] 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UE-27 2829 2841 2910 2940 3021 3108 3117 3216 3288 3309 3354 3362 

Polska 143.17 142.79 142.79 142.13 145.18 145.62 144.13 151.63 154.16 156.94 161.74 159.35 

Czechy 64.26 64.60 65.11 64.69 73.47 74.65 76.35 83.23 84.33 82.58 84.36 88.20 

Francja 513.11 504.50 511.03 523.99 540.73 549.84 559.20 566.94 574.27 576.17 574.56 569.84 

Niemcy 555.02 551.60 556.75 555.49 571.55 586.34 571.65 599.47 616.79 620.30 636.60 637.10 

Włochy 244.41 251.45 259.77 265.64 276.61 278.99 284.40 293.88 303.32 303.70 314.12 313.89 

Litwa 16.79 14.86 17.63 13.54 11.42 14.74 17.72 19.49 19.27 14.78 12.48 14.01 

Węgry 35.17 35.40 37.19 37.72 35.19 36.42 36.16 34.15 33.71 35.76 35.86 39.96 

Rumunia 61.35 57.15 53.50 50.71 51.93 53.87 54.94 56.65 56.48 59.41 62.70 61.67 

Słowacja 25.29 24.55 25.47 27.74 30.69 32.05 32.43 31.18 30.57 31.46 31.37 28.06 

Szwecja 140.63 149.42 158.28 155.16 145.59 161.62 146.73 135.44 151.73 158.44 143.30 148.85 

W.Brytania347.38 345.38 362.02 368.36 377.07 384.79 387.25 398.21 393.87 398.36 397.85 396.14 
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Tabela 2.1.11. Zmiany produkcji energii elektrycznej UE-27 w przeliczeniu na mieszkańca  
Źródło: [225] 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2000=100 94 96 97 100 103 103 105 107 108 110 110 

MWh/osobę 4.90 4.99 5.07 5.21 5.36 5.37 5.48 5.57 5.63 5.73 5.74 

Produkcja energii elektrycznej w Unii Europejskiej nie pokrywa jej zapotrzebowania. Unia jest 
zatem łącznie importerem netto tej energii, ale pod tym względem sytuacja jest bardzo 
zróŜnicowana w poszczególnych krajach, co ilustruje Tabela 2.1.12. Polska naleŜy do eksporterów 
energii elektrycznej i w wielkości eksportu plasowała się na czwartym miejscu w UE-27.  

Tabela 2.1.12. Import netto energii elektrycznej w krajach UE-27  
Źródło: [225] i opracowanie własne. 

Wielkość importu netto [TWh] Stosunek importu netto [%] do produkcji brutto 

  1997 2000 2004 2005 2006 2007 1997 2000 2004 2005 2006 2007 

UE-27 2.94 19.6
1 

-7.35 11.3
1 

3.48 10.4
9 

0.10 0.65 -0.22 0.34 0.10 0.31 
Polska -2.19 -6.37 -9.29 -

11.1
-

10.9
-5.35 -1.53 -4.39 -6.03 -7.13 -6.79 -3.36 

Czechy -1.19 -
10.0

-
15.7

-
12.6

-
12.6

-
16.1

-1.84 -
13.63 

-
18.64 

-
15.30 

-
14.97 

-
18.31 Francja -

65.4
-

69.4
-

61.9
-

60.3
-

63.3
-

56.8
-

12.96 
-

12.85 
-

10.78 
-

10.47 
-

11.02 
-9.97 

Niemcy -2.35 3.06 -2.62 -4.57 -
16.9

-
16.5

-0.43 0.53 -0.42 -0.74 -2.67 -2.60 
Włochy 38.8

3 
44.3

5 
45.6

4 
49.1

6 
44.9

9 
46.2

8 
15.44 16.03 15.05 16.19 14.32 14.74 

Litwa -3.53 -1.34 -7.20 -2.97 -0.43 -1.37 -
23.72 

-
11.70 

-
37.34 

-
20.07 

-3.43 -9.79 
Węgry 2.15 3.44 7.47 6.23 7.21 3.99 6.07 9.78 22.15 17.41 20.10 9.97 
Rumunia 0.22 -0.70 -1.18 -2.90 -4.27 -2.09 0.39 -1.34 -2.09 -4.89 -6.81 -3.39 
Słowacja 4.08 -2.70 -1.86 -3.27 -2.33 1.73 16.63 -8.78 -6.09 -

10.38 
-7.43 6.15 

Szwecja -2.71 4.68 -2.10 -7.39 6.04 1.32 -1.81 3.21 -1.39 -4.67 4.21 0.88 
W.Brytani
a 

16.5
7 

14.1
7 

7.49 8.32 7.52 5.22 4.80 3.76 1.90 2.09 1.89 1.32 

Interesujących informacji o specyfice elektroenergetyki europejskiej dostarczają dane 
o wykorzystaniu pierwotnych nośników energii w tym sektorze. Przedstawiono je w Tabelach 
2.1.13 i 2.1.14 oraz Rys.2.1.3. Pokazują one, Ŝe dominującą i coraz silniejszą rolę 
w elektroenergetyce UE odgrywają elektrownie cieplne, tj. wytwarzające energię 
elektryczną przez spalanie paliw stałych (węgiel kamienny i brunatny), płynnych (olej 
opałowy, mazut) i gazowych (gaz ziemny, gaz syntezowy). 

Tabela 2.1.13. Produkcja netto energii elektrycznej (pomiar na wyjściu z elektrowni, bez zuŜycia 
własnego) w 27 krajach UE w latach 1997-2007 i wkład procentowy elektrowni róŜnego typu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [225] 
UE-27 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Łącznie [TWh] 2823 2889 2916 2997 3083 3089 3189 3260 3280 3326 3337 

Cieplne [%] 53.61 54.17 54.06 54.42 53.75 54.85 55.79 55.03 55.43 55.53 56.24 

Jądrowe [%] 33.20 32.33 32.34 31.53 31.75 32.05 31.23 30.92 30.43 29.77 28.02 

Wodne [%] 11.77 11.87 11.70 11.78 12.10 10.21 9.60 9.94 9.36 9.29 9.28 

Inne [%] 1.43 1.63 1.90 2.27 2.40 2.89 3.39 4.11 4.79 5.41 6.46 

Wzrost produkcji energii elektrycznej jest realizowany głównie za sprawą wzrostu 
pozyskiwania energii elektrycznej z innych źródeł (są to źródła odnawialne, głównie wiatr, ale 
teŜ i energia solarna). Niemniej produkcja elektrowni cieplnych ma równieŜ tendencję 
wzrostową, tak w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Warto zwrócić uwagę, Ŝe udział elektrowni 
jądrowych i wodnych systematycznie maleje od dziesięciu lat. 
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Rys.2.1.3. Zmiany struktury produkcji energii elektrycznej brutto w 27 krajach Unii Europejskiej  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [225] 

Tabela 2.1.14. Porównanie struktury zuŜycia pierwotnych nośników energii w elektroenergetyce 
polskiej i wybranych krajów UE w 2007 r  

Źródło: [119] i Tabela 2.1.13 

Elektrownie: Polska Francja Niemcy Szwecja Czechy UE-27 

atomowe [%] 0.0 77.0 31.0 45.0 37 28.02 

na węgiel kamienny [%] 56.0 5.0 22.0 1.0 11 

56.24 
na węgiel brunatny [%] 38.0 0.0 25.0 0.0 40 

na paliwo płynne [%] 0.0 1.0 0.5 1.5 0 

na gaz [%] 2.5 3.5 9.5 0.5 6 

wodne przepływowe [%] 2.5 10.0 5.0 48.0 3 9.28 

inne [%] 1.0 3.5 7.0 4.0 3 6.46 

W większości państw UE wzrostowi produkcji towarzyszy wzrost mocy zainstalowanej 
w urządzeniach wykorzystujących róŜne nośniki pierwotne. Tendencje zmian struktury 
elektroenergetyki polskiej na tle europejskiej ilustrują dane przedstawione w Tabeli 2.1.15.  

Tabela 2.1.15. Moc zainstalowana elektrowni w wybranych krajach UE i jej struktura  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [225] 

 Łącznie  [GW] Cieplne  [%] Jądrowe [%] Wodne [%] Inne [%] 

1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 

UE-27 658.44 779.19 58.64 57.64 20.24 17.05 20.33 18.00 0.782 7.311 

Polska 29.93 32.50 93.16 91.89 0.00 0.00 6.84 7.16 0.000 0.942 

Czechy 15.10 17.56 74.77 65.54 11.65 21.41 13.57 12.39 0.000 0.649 

Niemcy 113.98 128.78 70.94 60.36 19.58 15.69 7.76 6.67 1.725 17.275 

Francja 113.91 116.28 22.77 22.08 55.20 54.40 22.03 21.61 0.011 1.909 

Włochy 70.25 93.20 70.68 73.72 0.00 0.00 28.39 22.66 0.924 3.619 

Litwa 5.50 4.59 44.78 54.12 43.07 25.78 12.15 19.07 0.000 1.024 

Węgry 7.53 8.54 74.94 77.35 24.42 21.37 0.64 0.57 0.000 0.714 

Rumunia 22.84 20.20 70.31 61.66 3.10 6.98 26.59 31.34 0.000 0.015 

Słowacja 7.86 7.32 47.11 35.62 22.38 30.04 30.51 34.34 0.000 0.000 

Szwecja 34.54 34.29 22.78 22.96 29.19 26.46 47.66 48.51 0.356 2.070 

W.Brytania 72.78 82.00 75.89 78.38 17.79 13.39 5.88 5.21 0.442 3.021 

W Tabeli 2.1.16 zamieszczono autorskie charakterystyki wykorzystania mocy i poziomu 
bezpieczeństwa elektroenergetycznego, wynikające z przedstawionych wcześniej danych.  
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Tabela.2.1.16. Wskaźnik bezpieczeństwa elektroenergetycznego i wykorzystania mocy zainstalowanej 
w latach 1997 i 2007  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [225] 

 Moc 
Zainstalowana  

[GW] 

Średnioroczna 
produkcja brutto 

[GW] 

Produkcja brutto 
moc zainstalow. 

% 

Średnioroczne 
zuŜycie mocy 

[GW] 

ZuŜycie śr,mocy 
moc zainstalow.  

% 

1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007 

UE-27 658.44 779.19 324.08 383.49 49.22 49.22 268.46 324.35 40.77 41.63 

Polska 29.93 32.50 16.29 18.18 54.42 55.94 11.00 13.02 36.75 40.07 

Czechy 15.10 17.56 7.37 10.06 48.79 57.30 5.66 6.52 37.48 37.13 

Niemcy 113.98 128.78 62.93 72.68 55.21 56.44 52.68 60.51 46.22 46.99 

Francja 113.91 116.28 62.93 72.68 55.24 62.50 40.52 48.59 35.57 41.79 

Włochy 70.25 82.00 57.55 65.01 81.92 79.28 28.27 35.23 40.24 42.96 

Litwa 5.50 4.59 1.70 1.60 30.85 34.83 0.77 1.01 14.01 22.01 

Węgry 7.53 8.54 4.04 4.56 53.60 53.36 3.29 3.85 43.67 45.07 

Rumunia 22.84 20.20 6.52 7.04 28.54 34.82 4.38 4.67 19.17 23.12 

Słowacja 7.86 7.32 2.80 3.20 35.61 43.70 2.61 2.8 33.19 38.23 

Szwecja 34.54 34.29 17.05 16.98 49.35 49.51 14.3 15.16 41.40 44.21 

WW.Brytania 72.78 82.00 39.40 39.01 54.14 47.57 35.28 39.01 48.47 47.57 

Stopień zagroŜenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną z zasobów krajowych 
moŜna wyrazić stosunkiem średniorocznej produkcji brutto mocy do mocy zainstalowanej. 
W Polsce wskaźnik ten wzrósł o około 1.5% od 1997 roku do 55.9%, ale w 2007 roku w kilku 
innych krajach był znacznie wyŜszy, np. we Francji 62.5%, we Włoszech 79.3% i w 
Czechach 57.3%. Bardziej miarodajny wskaźnik bezpieczeństwa, stosunek średniorocznego 
poboru szczytowego mocy (tzw. średnioroczne zapotrzebowanie na moc) do mocy 
zainstalowanej, zostanie przedstawiony dla Polski w dalszej części tego podrozdziału (patrz 
Rys.2.1.6). Jako miarę stopnia wykorzystania mocy przyjęto stosunek średniorocznego 
wykorzystania mocy (zuŜycia energii elektrycznej) do mocy zainstalowanej. W Polsce 
wskaźnik ten wzrósł dość znacznie (o ok.3%), ale w niektórych krajach wystąpiły jeszcze 
większe przyrosty (Francja – o 6%, Litwa – o 8%, Rumunia – o 4%, Słowacja – o 5%).  

Specyficzną cechą wytwarzania energii elektrycznej z energii chemicznej paliw jest niska 
sprawność tych procesów. W analizach szacunkowych przyjmuje się, Ŝe do odbiorcy 
końcowego dociera w formie energii elektrycznej średnio około 30% energii cieplnej 
zawartej w paliwach. Głównym źródłem strat energii jest tu ciepło zawarte w parze wodnej 
lub gazach po ich wykorzystaniu do napędzania turbin. Ciepło to moŜna wykorzystać 
do celów grzewczych poprzez zastosowanie układów odzysku ciepła (elektrociepłownictwo), 
co pozwala zwiększyć łączną efektywność wykorzystania energii pierwotnej nawet do 90%. 
Technologia taka, zwana kogeneracją energii elektrycznej i ciepła (ang. Combined Heat 
and Power Generation – CHP), jest silnie promowana w polityce energetycznej Unii 
Europejskiej, jako oczywista droga do zmniejszenia zuŜycia energii pierwotnej. 
Jej zastosowanie jest jednak ograniczone popytem na wytworzone w ten sposób ciepło oraz 
kosztami budowy odpowiednich sieci ciepłowniczych i w praktyce jest opłacalne dla potrzeb 
ogrzewnictwa większych aglomeracji miejskich w nieduŜych odległościach od 
elektrociepłowni. Zestawienie zmian udziału energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji 
z ciepłem w wybranych krajach UE-27 przedstawiono w Tabeli 2.1.17. Jak widać wskaźnik ten 
jest względnie stały i silnie zróŜnicowany. W Polsce wynosił około 17%, a w UE-27 ok.11%.  
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Tabela 2.1.17. Udział energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji w całkowitej produkcji brutto 
energii elektrycznej  
Źródło: [225] 

 2004 2005 2006 2007 

UE-27 10.5 11.1 10.9 10.9 

Polska 17.0 16.8 16.0 17.3 
Litwa 32.0 30.7 42.6 40.9 

Czechy 16.4 16.8 15.1 13.0 

Dania 50.0 52.1 40.7 42.8 

Niemcy 9.3 12.6 12.5 12.2 

Francja 4.1 4.0 3.2 3.2 

Wochy 8.1 9.0 9.8 10.3 

Węgry 18.2 19.1 22.4 21.4 

Rumunia 26.4 26.2 18.0 10.7 

Słowacja 15.3 15.3 27.6 25.6 

Szwecja 8.1 6.7 8.0 8.2 

W.Brytania 6.7 6.8 6.3 6.4 

Zastosowanie kogeneracji zwiększa średnią efektywność termiczną elektroenergetyki, 
tj. stosunek uzyskanej energii finalnej (cieplnej i elektrycznej) do energii chemicznej paliwa. 
Dane charakteryzujące zmiany tego wskaźnika w elektroenergetyce europejskiej 
zamieszczono w Tabeli 2.1.18. Jego wartości w Polsce (ok. 47%) są podobne jak w innych 
krajach UE (Niemcy, W.Brytania, Węgry, Rumunia). Zwracają uwagę bardzo wysoka 
sprawność elektroenergetyki litewskiej (równieŜ bardzo wysoki udział kogeneracji) 
i szwedzkiej, a takŜe jej silny wzrost we Włoszech i w Słowacji (o 30%) w okresie 10 lat. 

Tabela 2.1.18. Średnia efektywność termiczna elektroenergetyki w wybranych krajach UE-27.  
Źródło: [225] 

  1997 2000 2004 2005 2006 2007 Zmiana 2007/1997 [%] 

UE-27 45.5 45.6 46.8 47.6 47.6 47 103.30 

Polska 46 46.8 48 48.3 47.8 47.4 103.04 

Czechy 48.3 47.1 47.1 46 45.6 44.9 92.96 

Niemcy 45.5 44.1 42.4 44.1 43.8 42.1 92.53 

Francja 39.1 34.8 35.5 34.4 33.6 33.5 85.68 

Włochy 40.1 40.5 48.9 49.1 50.5 51.8 129.18 

Litwa 80.8 76.7 81.9 79.9 83.4 87.5 108.29 

Węgry 44 49.1 48.9 50.3 51.2 49.8 113.18 

Rumunia 57.8 54.4 49.9 51.8 50.2 48.3 83.56 

Słowacja 42.8 46 55 54.2 53.8 55.9 130.61 

Szwecja 91.2 83.1 85.1 83.9 84.4 86.9 95.29 

W.Brytania 41.5 44 43.3 43.1 43.5 44.5 107.23 

 

Efektem polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest szybki rozwój energetyki opartej na 
wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Ilustrują to Tabele 2.1.19 i 2.1.20 oraz Rys.2.1.4. 



 
39 

 

Tabela 2.1.19. Zmiany mocy zainstalowanej (GW) elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła 
energii w latach 1997 – 2007  

Źródło: [225] 
UE-27 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 97-07 

Łącznie [GW] 147 149 155 161 166 176 180 189 201 214 225 54% 

Elektr. Wodne 134 134 136 137 139 142 137 138 139 140 140 5% 

Elektr. Wiatrowe 5 6 9 13 17 23 29 34 41 48 56 1121% 

Drewno 5 5 6 6 6 6 7 8 11 13 14 178% 

Inne 3 3 4 4 5 5 7 8 10 13 15 384% 

 

 
Rys.2.1.4. Zmiany mocy zainstalowanej (GW) elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła 

energii w latach 1997 – 2007  
Źródło: opracowanie własne wg [225] 

Charakterystyczny jest spadek zainstalowanej mocy elektrowni wodnych względem roku 
2002, co jest efektem presji organizacji proekologicznych (akcentujących szkodliwe 
oddziaływanie hydro-energetyki na środowisko) na likwidację starych hydroelektrowni 
i ograniczenie inwestycji w nowe. Jednak udział energii elektrycznej wytworzonej w źródłach 
odnawialnych rośnie szybko we wszystkich krajach Unii, co pokazano w Tabeli 2.1.20.  

Tabela 2.1.20. Udział OZE w zuŜyciu energii elektrycznej [%] w krajach europejskich i poziom 
planowany na rok 2010 oraz względny wzrost do końca roku 2007 i 2010  

Źródło: [225] 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 
1997 

2010 
plan 

2010 
1997 

UE-27 13.1 13.4 13.4 13.8 14.4 12.9 12.9 13.9 14.0 14.6 15.6 1.19 21.00 1.60 

Polska 1.8 2.1 1.9 1.7 2.0 2.0 1.6 2.1 2.9 2.9 3.5 1.94 7.50 4.17 

Czechy 3.5 3.2 3.8 3.6 4.0 4.6 2.8 4.0 4.5 4.9 4.7 1.34 8.00 2.29 

Niemcy 4.3 4.8 5.5 6.5 6.5 8.1 8.2 9.5 10.5 12.0 15.1 3.51 12.50 2.91 

Francja 15.2 14.4 16.5 15.1 16.5 13.7 13.0 12.9 11.3 12.5 13.3 0.88 21.00 1.38 

Włochy 16.0 15.6 16.9 16.0 16.8 14.3 13.7 15.9 14.1 14.5 13.7 0.86 22.55 1.41 

Litwa 2.6 3.6 3.8 3.4 3.0 3.2 2.8 3.5 3.9 3.6 4.6 1.77 7.00 2.69 

Węgry 0.8 0.7 1.1 0.7 0.8 0.7 0.9 2.3 4.6 3.7 4.6 5.75 6.60 8.25 

Rumunia 30.5 35.0 36.7 28.8 28.4 30.8 24.3 29.9 35.8 31.4 26.9 0.88 33.00 1.08 

Słowacja 14.5 15.5 16.3 16.9 17.9 19.2 12.4 14.4 16.7 16.6 16.6 1.14 31.00 2.14 

Szwecja 49.1 52.4 50.6 55.4 54.1 46.9 39.9 46.1 54.3 48.2 52.1 1.06 60.00 1.22 

W.Brytania 1.9 2.4 2.7 2.7 2.5 2.9 2.8 3.7 4.3 4.6 5.1 2.68 10.00 5.26 
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Warto zwrócić uwagę na bardzo silne przyspieszenie rozwoju energetyki odnawialnej 
w Polsce i na Węgrzech po akcesji do Unii Europejskiej, a takŜe na bardzo duŜy przyrost 
udziału OZE w tych krajach w latach 2007–2010.  

Ze względu na główne cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej wydaje się, Ŝe presja 
polityczna na podejmowanie kosztownych przedsięwzięć modernizacji i restrukturyzacji 
energetyki (ukierunkowanych na redukcję emisje gazów cieplarnianych) powinna być 
skierowana przede wszystkim  na te kraje, w których emisja przypadająca na mieszkańca jest 
najwyŜsza (jest to miarodajny wskaźnik wpływu gospodarki na klimat). Zestawienie wartości 
tego wskaźnika we wszystkich krajach UE-27 w latach 1990–2007 zawiera Tabela 2.1.21. 
Przedstawiono tam równieŜ pozycję kraju w rankingu emisji (pozycja 1 oznacza najniŜszą 
emisję, a pozycja 27 – najwyŜszą).  

Jak widać, pomimo wyjątkowo niekorzystnej struktury zuŜycia energii pierwotnej (patrz 
Tabela 2.1.2), Polska od roku 1990 do 2007 zajmuje w tym rankingu pozycję środkową 
w UE, z emisją nieco niŜszą niŜ w Niemczech, Austrii i W.Brytanii, a znacznie niŜszą niŜ 
najwięksi emitenci, tj. Luksemburg, Belgia, Irlandia, Holandia, czy Czechy. Wynika to 
głównie ze stosunkowo niskiego zuŜycia energii w naszej gospodarce po obniŜeniu produkcji 
przemysłowej w latach 90-tych XX wieku (patrz Tabela 2.1.4), ale równieŜ ze stosunkowo 
wysokiej sprawności termicznej elektroenergetyki (Tabela 2.1.18). Oznacza to, Ŝe istnieje 
znaczący margines moŜliwości wynegocjowania mniej restrykcyjnych celów emisyjnych dla 
polskiej energetyki, niŜ przyjęte w Brukseli w roku 2008 i przewidywane na lata 2013 – 2020.  

Tabela 2.1.21. Emisja gazów cieplarnianych w tonach ekwiwalentu CO2 na mieszkańca i ranking 
poszczególnych krajów Unii Europejskiej w latach 1990 – 2007  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [225] 

  1990 1995 2000 2005 2006 2007 Pozycja kraju w rankingu w latach 

UE-27 11.8 10.9 10.5 10.4 10.4 10.2 1990 1995 2000 2005 2006 2007 
Austria  10.3 10.1 10.1 11.3 11.1 10.6 11 13 14 16 16 16 
Belgia 14.4 14.8 14.2 13.6 13.0 12.4 22 24 24 23 21 20 
Bułgaria  13.4 10.5 8.5 9.2 9.3 9.9 16 15 8 9 10 11 
Cypr  9.5 10.6 13.5 13.2 13.0 13.0 7 16 22 22 20 22 
Czechy 18.8 14.8 14.3 14.3 14.5 14.7 25 25 25 24 24 23 
Dania  13.4 14.6 12.7 11.7 13.1 12.2 17 22 19 18 22 19 
Estonia 26.7 14.4 13.4 14.6 14.3 16.4 26 21 21 25 23 26 
Finlandia  14.2 14.0 13.4 13.1 15.2 14.8 20 20 20 21 25 24 
Francja  9.9 9.4 9.2 8.8 8.6 8.4 9 11 10 8 8 8 
Grecja 10.4 10.4 11.7 11.9 11.5 11.8 12 14 17 19 17 18 
Hiszpania 7.4 8.1 9.6 10.3 9.9 9.9 3 7 12 14 12 12 
Holandia 14.2 14.6 13.5 13.0 12.8 12.7 21 23 23 20 19 21 
Irlandia 15.8 16.5 18.3 17.1 16.6 16.0 24 26 26 26 26 25 
Litwa  13.3 6.0 5.5 6.6 6.7 7.3 15 2 2 2 2 4 
Luksemburg  34.6 25.6 23.0 29.0 28.4 27.1 27 27 27 27 27 27 
Łotwa 10.0 5.0 4.2 4.9 5.1 5.3 10 1 1 1 1 1 
Malta  5.8 6.8 6.8 7.3 7.3 7.4 1 3 4 4 4 5 
Niemcy 15.4 13.3 12.3 11.7 11.9 11.6 23 19 18 17 18 17 
Polska  12.1 11.6 10.1 10.1 10.5 10.5 14 17 15 12 14 14 
Portugalia  5.9 7.0 8.0 8.5 8.0 7.7 2 4 7 7 7 7 
Rumunia  10.5 8.0 6.0 6.9 7.1 7.1 13 6 3 3 3 2 
Słowcja  13.9 9.8 9.0 9.2 9.1 8.7 19 12 9 10 9 9 
Słowenia  9.3 9.4 9.5 10.2 10.3 10.3 6 10 11 13 13 13 
Szwecja  8.4 8.3 7.7 7.5 7.4 7.2 4 8 6 5 5 3 
W.Brytania 13.5 12.3 11.5 10.9 10.7 10.5 18 18 16 15 15 15 
Węgry 9.6 7.7 7.6 8.0 7.8 7.5 8 5 5 6 6 6 
Włochy 9.1 9.3 9.7 9.8 9.6 9.3 5 9 13 11 11 10 
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Z punktu widzenia perspektyw elektroenergetyki odnawialnej wydaje się interesująca analiza 
tendencji zwiększania wykorzystania OZE w transporcie, szczególne biomasy do produkcji 
biopaliw. Forsowanie rozwoju programu produkcji biopaliw jest jednym z istotnych elementów 
polityki energetycznej Unii Europejskiej. Efekty tego programu ilustruje Tabela 2.1.22. 

Tabela 2.1.22. Udział biopaliw w zuŜyciu energii w transporcie w wybranych krajach Unii 
Europejskiej w latach 1997 – 2007  

Źródło: [225] 

 1997 2000 2004 2005 2006 2007 

UE-27 0.14 0.24 0.66 1.06 1.78 2.60 

Polska   0.18 0.49 0.83 0.80 

Litwa 0.74 1.59 0.60 0.05 0.34 0.51 

Czechy 0.14 0.39 1.84 3.86 6.99 8.37 

Dania 0.67 0.76 0.81 0.97 1.72 3.55 

Niemcy   0.67 0.48 0.43 0.37 

Francja   0.09 0.27 1.58 3.63 

Włochy    0.13 0.26 0.68 

Węgry      0.93 

Rumunia   0.07 0.65 2.66 4.91 

Słowacja   2.00 2.11 2.67 3.93 

Szwecja   0.04 0.17 0.43 0.83 

Udział biopaliw w zuŜyciu energii w transporcie rośnie szybko w większości krajów UE-27 
i w całej Unii łącznie osiągnął 2.6% w roku 2007. Pod tym względem Polska plasowała się na 
niskiej pozycji z udziałem 0.8% w roku 2007. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008 – 2013 
przyjęto, Ŝe w roku 2009 udział ten wyniesie 4.6%, w roku 2010 ma osiągnąć 5.75%, 
a w 2013 r. – 7.1%. Przyjęta 23 kwietnia 2009 r. przez Parlament Europejski i Radę 
Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 
wprowadza jako cel obowiązujący wszystkie kraje członkowskie osiągnięcie w roku 2020 
minimum 10% udziału biokomponentów w paliwach transportowych.  

Warto zwrócić uwagę, Ŝe wg danych zawartych w Tabeli 2.1.4, transport zuŜywa w UE około 
1/3, a w Polsce około 1/4 energii finalnej (prawie wyłącznie w postaci paliw płynnych), podczas 
gdy energia elektryczna stanowi w Polsce nieco ponad 16%, a w Unii nieco ponad 21% 
zuŜywanej energii finalnej (Tabela 2.1.7). Oznacza to, Ŝe w UE zuŜycie biomasy dla potrzeb 
transportu jest zbliŜone do jej wykorzystaniem w elektroenergetyce, a jeśli Polska będzie 
zmierzała do osiągnięcie takiego stanu, to potrzeby przemysłu paliwowego mogą stwarzać 
powaŜną konkurencję w dostawach biomasy dla elektroenergetyki (udział transportu w zuŜyciu 
energii w Polsce będzie prawdopodobnie wzrastał – Tabela 2.1.4).  

Bardziej szczegółowe dane dotyczące polskiej elektroenergetyki są publikowane w czasopismach 
fachowych i na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Centrum 
Informacji Rynku Energii (CIRE) http://www.cire.pl/. DuŜo informacji zawiera Obwieszczenie 
Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2009 r. [227].  

Strukturę polskiej energetyki w ostatnich latach, wg danych zamieszczonych w [227], 
przedstawiono w Tabelach 2.1.23 – 25. Tabela 2.1.23 pokazuje strukturę mocy zainstalowanej 
w Polsce z wyodrębnieniem elektrowni zawodowych i elektrociepłowni.  
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Tabela 2.1.23. Moc elektryczna zainstalowana na koniec roku 2007 i 2008  
Źródło: Obwieszczenie Ministra Przemysłu [227], ARE SA (www.are.waw.pl, dostęp: lipiec 2010). 

L.p. 
 

Typ paliwa 
2007 2008 Zmiana 

2008/2007  

GW % * GW % * % 

1 Razem elektrownie zawodowe 33.00 92.13 32.8 91.49 -0.60 
1a w tym elektrownie cieplne razem 30.81 86.01 30.61 85.38 -0.64 

1a.1 elektrownie na węgiel kamienny  15.70 43.83 15.60 43.51 -0.64 

1a.2 elektrociepłownie (węgiel kamienny) 5.00 13.96 4.85 13.53 -3.14 

1a.3 elektrownie na węgiel brunatny 9.22 25.74 9.28 25.89 0.69 

1a.4 elektrownie na gaz 0.87 2.43 0.86 2.40 -1.61 

1b elektrownie zawodowe wodne 2.18 6.09 2.19 6.11 0.05 

2 Elektrownie przemysłowe 2.40 6.70 2.38 6.64 -1.04 

3 Pozostałe elektrownie 0.42 1.17 0.68 1.90 45.00 

4 Łącznie (suma poz. 1+2+3) 35.82 100 35.85 100 -2.92 

5 Źródła odnawialne 1.31 3.66 1.57 4.38 23.47 
*udział pozycji 1 – 3 w pozycji 4  

Szczegółowe dane o mocy instalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych 
zawiera Tabela 2.1.24. Jak widać w Tabelach 2.1.23 i 2.1.24, dominującą pozycję wśród OZE 
zajmuje hydroelektroenergetyka, ale największy przyrost mocy zainstalowanych obserwuje 
się dla energetyki wiatrowej. Tendencja ta utrzymała się w latach 2009 i 2010. 

Tabela 2.1.24. Moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w latach 2007 – 2008  
Źródło: Obwieszczenie Ministra Przemysłu [227], URE [242] (dostęp: grudzień 2009). 

Źródło OZE 

Wg koncesji na 
31.12.2007 

Wg koncesji na 
31.12.2008 

Na 31.12 
2009 

Przyrost % 

Moc 
MW 

Liczba 
instal. 

Moc 
l.inst 

Moc 
MW 

Liczba 
instal. 

Moc 
l.inst 

Moc 
MW 

2008-
2007 

2009-
2008 

Elektrownie na biomasę 255.39 7 szt. 36.5 231.99 11 szt. 21.1 252.49 -9.16 8.83 

Elektrownie na biogaz 45.70 87 szt. 0.53 54.62 103 szt. 0.53 71.62 19.52 31.12 

Elektrownie wiatrowe 287.91 160 szt. 1.80 451.09 227 szt. 1.99 724.68 56.68 60.68  

Elektrownie wodne 934.78 694 szt. 1.35 940.58 710 szt. 1.32 945.20 0.62 0.49  

Łącznie 1523.78 948 szt.  1678.27 1051 szt.  1993.99 10.14 18.83 

Udział w mocy krajowej 4.25 %   4.68%  5.56%   

Dane zamieszczone na stronie URE [242] (dostęp: grudzień 2009) wskazują na bardzo duŜe 
zainteresowanie uzyskiwaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z wiatru. Spada 
natomiast moc zainstalowana w elektrowniach na biomasę, ale wzrasta dla elektrowni na 
biogaz. Warto zwrócić uwagę, Ŝe elektrownie wiatrowe mają stosunkowo małą moc 
jednostkową, a więc ukierunkowanie zielonej energetyki na to źródło pierwotne oznacza 
rozpraszanie jednostek wytwórczych, co moŜe oznaczać większe zuŜycie materiałów i wzrost 
kosztów infrastruktury przesyłowej. MoŜe to ogólnie znacznie zwiększyć koszty realizacji 
programu ochrony środowiska.  

Średnioroczną produkcję energii elektrycznej pozyskiwanej z róŜnych surowców 
energetycznych przedstawia Tabela 2.1.25. Podobnie jak wyŜej, wyodrębniono produkcję 
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elektrowni zawodowych i elektrociepłowni zawodowych. Podano równieŜ dane dotyczące 
współspalania biomasy w energetyce zawodowej. Dotyczy to elektrowni i elektrociepłowni na 
węgiel kamienny. 

Tabela 2.1.25. Produkcja brutto energii elektrycznej i jej struktura według paliw w latach 2007 – 2008  
Źródło: Obwieszczenie Ministra Przemysłu [227]. 

L.p. Typ paliwa 
2007 2008 Zmiana 

2008/2007 

TWh % 
poz.4 TWh %  

poz.4 % 

1 Razem elektrownie zawodowe 150.67 94.61 145.52 94.12 -3.42 

1a w tym elektrownie cieplne razem 148.02 92.94 143.05 92.52 -3.36 

1a.1 elektrownie na węgiel kamienny 70.63 44.35 64.38 41.64 -8.85 

1a.2 elektrociepłownie 20.30 12.75 18.80 12.16 -7.38 

1a.3 elektrownie na węgiel brunatny 51.05 32.05 52.70 34.09  3.23 

1a.4 współspalanie biomasy 1.64 1.03 2.70 1.75 65.10 

1a.5 elektrownie na gaz ziemny 4.41 2.77 4.47 2.89   1.36 

1b elektrownie zawodowe wodne 2.64 1.66 2.47 1.60 -6.70 

2 Elektrownie przemysłowe 7.67 4.82 7.75 5.01 -1.08 

3 Pozostałe elektrownie 0.93 0.58 1.35 0.87 60.52 

4 Produkcja łącznie (suma poz. 1+2+3) 159.26 100.00 154.61 100.00 0.09 

5 Produkcja ze źródeł odnawialnych 5.34 3.35 6.60 4.27 23.70 

Jak widać w Tabelach 2.1.20 i 2.1.25 udział energii produkowanej z OZE, czyli tzw. zielonej 
energii, szybko rośnie14 (przyrost o 24% w roku 2008 względem 2007). Produkcja energii 
elektrycznej w kogeneracji z ciepłem (tzw. czerwonej energii) w elektrociepłowniach 
zawodowych stanowiła 12.16% w roku 2008 i była niŜsza niŜ w roku 2007 (dane w Tabeli 
2.1.17 odnoszą się do produkcji łącznej w kogeneracji), natomiast udział kogeneracji w 
produkcji elektroenergetyki zawodowej (poz.1) wynosił 12.9% wobec 13.5% w roku 2007.  

Tabele 2.1.2, 2.1.23 i 2.1.25 pokazują, Ŝe potrzeby energetyczne Polski zaspokajane są przede 
wszystkim przez paliwa stałe, tj. węgiel kamienny i brunatny. W roku 2008 wytworzono 
z nich 88% wyprodukowanej łącznie energii elektrycznej, a w elektroenergetyce zawodowej 
bez elektrociepłowni, udział tych nośników w zuŜyciu surowców energetycznych przez ten 
sektor wynosił 92.4%. Taka struktura jest efektem duŜych krajowych zasobów tych surowców 
oraz polityki państwa po II wojnie światowej, preferującej rozbudowę górnictwa węglowego.  

Ze względu na moŜliwy sposób wykorzystania węgiel kamienny dzieli się na energetyczny 
i koksowy [125]. Węgiel koksowy przetwarza się na cenne surowce dla przemysłu 
metalurgicznego (koks) oraz karbochemicznego, podczas gdy węgiel energetyczny moŜe być 
wykorzystywany przede wszystkim do spalania.  

Zasoby bilansowe15 węgla kamiennego w Polsce szacuje się na 58 mld.ton (www.energetykon.pl, 
25.04.2009). Średnia wartość opałowa polskiego węgla energetycznego wykorzystywanego 

                                                 
14 Statystyki Unii Europejskiej i dane instytucji polskich róŜnią się często dość znacznie. Przykładem jest Tabela 
2.1.20 i 2.1.25.  
15 Zasoby bilansowe węgla to takie, które spełniają kryteria bilansowości i występują w warunkach 
geologicznych umoŜliwiających ich eksploatację przy wykorzystaniu istniejącej obecnie techniki [125]. Kryteria 
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w energetyce, oszacowana przez rząd RP do rozliczeń z Unią Europejską w roku 2009, 
wynosi 21.3 MJ/kg, a jego wskaźnik emisji CO2 – 94.13 kg/GJ (według oficjalnego 
dokumentu  [212] zamieszczonego na stronie www.mos.gov.pl dostęp: marzec 2010). 

Większość polskich złóŜ węgla znajduje się w Zagłębiu Górnośląskim. Występuje tam 
(www.energetykon.pl, dostęp: kwiecień 2010): 
– węgiel energetyczny o wartości opałowej 21 – 25 GJ/t,  
– węgiel koksujący o wartości opałowej ponad 30 GJ/t,  
– mniej wartościowy, zasiarczony węgiel o wartości opałowej nie przekraczającej 19 GJ/t 

(południowo-wschodnia część Górnego Śląska). 

Węgiel kamienny wydobywa się głównie w województwach małopolskim (LibiąŜ – KWK 
„Janina”, Brzeszcze – KWK „Brzeszcze”) oraz śląskim (Górnośląski Okręg Przemysłowy, 
Rybnicki Okręg Węglowy i Zagłębie Dąbrowskie). Ponadto, bogate złoŜa występują 
w Zagłębiu Lubelskim, gdzie wydobywa się węgiel energetyczny (Bogdanka koło Łęcznej) 
o względnie wysokiej kaloryczności – średnio 25 GJ/t.  

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce maleje od początku lat 90. XX wieku. W latach 80. 
Wynosiło 180 – 190 mln ton rocznie, w latach 90. Spadło do poziomu 130 mln ton, od roku 
2002 – jest niŜsze niŜ 100 mln ton, a w roku 2008 osiągnęło poziom 83.6 mln ton16.  

Oprócz węgla kamiennego Polska posiada bogate zasoby węgla brunatnego. Jego wartość 
opałowa waha się od 7.5 – 21 GJ/t. Surowiec ten jest prawie w całości spalany w elektrowniach 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń, tj. w Zagłębiu Konińskim 
(Konin, Koło, Turek), Zagłębiu Turoszowskim (Turów, Bogatynia), Zagłębiu Bełchatowskim 
(Bełchatów, Szczerców) i w Sieniawie Lubuskiej. Największą produkcję węgla brunatnego 
osiągnięto w 1988 r. – 73,5 mln ton, a w 2009 r. wydobyto 60 mln ton (www.energetykon.pl, 
dostęp: kwiecień 2010). Według oficjalnego dokumentu [212] zamieszczonego na stronie 
www.mos.gov.pl (dostęp: marzec 2010), średnia wartość opałowa polskiego węgla brunatnego 
wynosi 8.65 MJ/kg, a jego wskaźnik emisji CO2 – 110.47 kg/GJ.  

Gaz ziemny stanowi niewielką część zuŜywanych w Polsce surowców energetycznych. Jego 
udział w produkcji brutto energii elektrycznej wynosi około 2.75%, zuŜycie roczne w całej 
gospodarce – około 15 mld Nm3, a krajowa produkcja około 5 mld Nm3. Jednak z doniesień 
agend rządowych (m.in. Głównego Geologa Kraju) i innych publikacji (Energy Outlook) 
wynika, Ŝe sytuacja ta moŜe ulec radykalnej zmianie, przez rozpoczęcie eksploatacji tzw. 
gazu łupkowego. Gaz łupkowy jest to gaz ziemny uwięziony w porach szczelnych skał 
zwanych łupkami. Istnieją realne podstawy do przypuszczeń, Ŝe zasoby bilansowe tego gazu 
w Polsce są rzędu 5 – 15 bln Nm3, a więc mogłyby na długie lata zaspokoić potrzeby Polski. 
Jednak samo potwierdzenie tych przypuszczeń wymaga nakładów rzędu kilku mld zł, a 
eksploatacja odkrytych złóŜ wymaga zastosowania nowych technologii, które są w posiadaniu 
kilku firm amerykańskich. W roku 2010 firmy te uzyskały koncesje rządu RP na prowadzenie 
poszukiwań, a później takŜe na eksploatację odkrytych złóŜ. Wyniki poszukiwań i realna 
ocena zasobów będą znane za dwa do pięciu lat, a po ewentualnym potwierdzeniu 
opłacalności – eksploatacja mogłaby się rozpocząć około 2020 roku. Pozytywny wynik tych 
prac moŜe radykalnie zmienić sytuację polskiej energetyki, stawiając nasz kraj w szeregu 

                                                                                                                                                         

bilansowości złóŜ węgla energetycznego stosowane w Polsce od 1994 roku to: głębokość zalegania nie większa 
niŜ 1000 m, minimalna sumaryczna miąŜszość pokładów 1m z przerostami do 5 cm, minimalna wartość opałowa 
włącznie z przerostami – 15MJ/kg, maksymalna zawartość siarki w pokładzie – 2% (dopuszcza się wyŜszą jeśli 
jest moŜliwość wzbogacania lub odsiarczania ) [21]. 
16 Rzeczpospolita, dodatek „Ekonomia&rynek”, 23.01.2009 r., str.B5. 
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potentatów produkcji gazu ziemnego. Warto nadmienić, Ŝe odkrycie w USA takich złóŜ 
i rozpoczęcie ich eksploatacji na duŜą skalę od roku 2008/2009 umoŜliwiło zaniechanie 
importu gazu i spowodowało pięciokrotny spadek cen hurtowych (producentów) gazu.  

Zatem, w perspektywie kilku/kilkunastu lat, moŜe nastąpić znacząca przebudowa polskiej 
energetyki zawodowej w kierunku wykorzystania gazu łupkowego jako podstawowego 
surowca energetycznego. Spowodowałoby to oczywiście ułatwienie redukcji emisji CO2 
(wskaźnik emisji CO2 dla gazu ziemnego wynosi 55.82 kg/GJ – patrz [212]), ale nie zmieni 
realizacji programu zwiększania udziału OZE w bilansie energetycznym Polski, a tym samym 
nie powinno radykalnie wpływać na zainteresowanie wykorzystaniem biomasy w energetyce 
zawodowej.  

W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych gospodarczo, elektroenergetyka 
zawodowa ma pozycję silnie dominującego dostawcy energii elektrycznej. Według [227] jej 
udział w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosił 94.6% w 2007 r. i 94.1% w roku 
2008. Udział elektroenergetyki zawodowej cieplnej wynosił w 2008 r. 92.5%. Daje to 
wprawdzie tylko około 16% zuŜywanej w Polsce energii finalnej (udział energii elektrycznej 
w zuŜyciu energii finalnej wynosi w Polsce około 17% – patrz Tabela 2.1.7), jednak stanowi 
to juŜ nieco ponad 30% energii pierwotnej (ze względu na niską sprawność przetwarzania 
paliw na energię elektryczną). Ponadto duŜy udział węgla (około 96% – patrz Tabele 2.1.14 
i 2.1.23, 2.1.25) w wykorzystywanych do tego celu pierwotnych nośnikach energii powoduje, 
Ŝe w Polsce elektroenergetyka zawodowa jest największym krajowym emitentem gazów 
cieplarnianych (ok. 45% krajowej emisji CO2, 55% emisji SO2, 30% emisji NOx, 10% emisji 
pyłów – patrz [227])17.  

Z danych przedstawionych w Tabeli 2.1.2 i 2.1.25 oraz z podanych wyŜej szacunków wynika, 
Ŝe elektroenergetyka zawodowa zuŜywa prawie w całości produkowany w Polsce węgiel 
brunatny (12% całego zuŜycia energii pierwotnej) i nieco ponad 40% produkcji węgla 
kamiennego (19% na 44% całej energii pierwotnej pochodzącej z tego surowca). Daje to 
łącznie około 31% udziału tego sektora w konsumpcji energii pierwotnej w Polsce. Warto 
zwrócić uwagę na istotny wzrost udziału źródeł odnawialnych w konsumpcji energii 
pierwotnej o 23.7% z roku 2007 na 2008. Znaczący udział ma w tym współspalanie biomasy, 
której zuŜycie wzrosło o 65% z roku 2007 na 2008. Wzrósł takŜe jej udział w ogólnym 
wykorzystaniu OZE z 31% w 2007 do 41% w 2008 roku (patrz Tabela 2.1.25). Świadczy to 
o rosnącym zainteresowaniu elektroenergetyki zawodowej tym surowcem energetycznym.  

Strukturę organizacyjną sektora elektroenergetyki zawodowej przedstawiono w Tabeli 2.1.26.  

                                                 
17 Dane te wynikają z następujących szacunków: Niech ϕE, ϕr oznaczają udziały zuŜycia energii finalnej 
elektrycznej (γE) i w pozostałych postaciach (ϕr=1- ϕE) w zuŜyciu łącznym energii finalnej; ηE, ηr – sprawność 
przetwarzania energii pierwotnej na finalną; erE – stosunek emisji CO2 (ton na jednostkę energii finalnej) 
wynikającej z wykorzystania pozostałych nośników energii finalnej, do emisji w elektroenergetyce. Udział γE 
elektroenergetyki w zuŜyciu energii pierwotnej i jej udział χE w emisji CO2 moŜna obliczyć ze wzorów:  
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Dla polskiej elektroenergetyki cieplnej zawodowej moŜna przyjąć ϕE=0.17*0.94 (patrz Tabela 2.1.25), 
współczynnik emisji dla innych nośników erE≈0.55 (www.mos.gov.pl, dostęp: marzec 2010 ) i sprawność średnią 
elektroenergetyki z uwzględnieniem kogeneracji (około 13% w energetyce zawodowej – Tabela 2.1.25) 
ηE≈(0.13*0.84+0.87/3)=0.40. Pozostałe nośniki, oprócz ciepła, mają sprawność przetwarzania 1 (nie tracą energii 
cieplnej do chwili przekazania uŜytkownikom końcowym). Uwzględniając ciepłownictwo, moŜna przyjąć 
szacunkowo ηr ≈0.95. Zatem, wartości γE i χE wynoszą: γγγγE ≅≅≅≅0.31, χχχχE ≅≅≅≅0.45. 
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Tabela 2.1.26. Podział rynku produkcji brutto energii elektrycznej (2009)  
Źródło: PGE i www.cire.pl, dostęp – styczeń 2010. 

Podmiot % produkcji brutto 
Polska Grupa Energetyczna (PGE)  40 

Grupa Tauron (w tym Południowy Koncern Energetyczny) 15 

Zakład Energetyczny PAK  12 

Enea 8 

Elektrownia Rybnik  7 

GDF-Suez 4 

Energia 2 

pozostałe firmy  12 

Obraz polskiej elektroenergetyki na tle potentatów światowych ilustruje tabela 2.1.27. 

Tabela 2.1.27. Polska elektroenergetyka na tle wiodących firm światowych  
Źródło:.cire.pl (dostęp: marzec 2010), Miesięcznik “Nowy Przemysł” wg KPMG, URE, PGNiG. 

  Produkcja 
energii 

Moc 
zainstal. Odbiorcy SprzedaŜ 

gazu Obszary 
działalności brutto 

(TWh)* (GW)* (mln)* (Gm3, 2005) 

EDF 487 101.0 28 25.0 W, P, O, D 

E.ON/Endesa 229 51.0 19 86.0 G, W, P, O, D, G 

RWE 205 35.0 12 34.0 G, W, P, O, D, G 

POLSKA 159 35.8 16 13.5  

Iberdrola/Scottish; Pow./EdP  134 39.0 24 19.0 W, P, O, D, G 

Suez/GdF 132 19.0 7 82.0 W, P, O, D, G 

Enel 126 42.0 29 7.0 W, O, D, G 
G = górnictwo, W = wytwarzanie, P = przesył, O = obrót, D = dystrybucja, G = gaz  
* = parametry działalności na rynkach i w krajach macierzystych 

Od kilku lat w Polsce pogłębia się deficyt mocy zainstalowanej względem chwilowego 
zapotrzebowania (poboru szczytowego). Wymusza to chwilowy import energii, który wynosił 
3.14 TWh w roku 2007, a 3.42 TWh w 2008 [227]. Polska jest wprawdzie od ponad 10 lat 
eksporterem elektryczności (patrz Tabela 2.1.12), ale występuje tu wyraźna tendencja 
spadkowa. W roku 2007 eksport wynosił 8.50 TWh, a w 2008 4.11 TWh, co oznacza spadek 
importu netto do poziomu -0.69 TWh (wobec -3.36 TWh w roku 2007).  

Większość duŜych elektrowni jest zlokalizowana w południowej części Polski, co ilustruje 
Rys. 2.1.5. Wynika to głównie z rozmieszczenia dostawców surowców energetycznych –
węgla kamiennego i brunatnego oraz dotyczy przede wszystkim elektrowni na węgiel 
brunatny. Są one ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń odkrywkowych tego 
surowca (tj. w Zagłębiu Konińskim, Turoszowskim i Bełchatowskim). Węgiel brunatny 
z kopalń jest tam dostarczany bezpośrednio taśmociągami, co znacząco obniŜa koszty 
produkcji energii elektrycznej.  
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Rys. 2.1.5. Elektrownie w Polsce  
Źródło: http://www.cire.pl/rynekenergii/elektrownie.php?smid=200, (dostęp: styczeń 2010) 

Konsekwencją takiej lokalizacji głównych producentów energii elektrycznej w Polsce jest 
konieczność jej przesyłania na duŜe odległości, co przy często przestarzałych liniach 
przesyłowych powoduję stosunkowo duŜe straty przesyłowe, przekraczające 10%. Średnio 
w roku 2008 wynosiły 7.55% [227].  

Według obwieszczenia [227] instalacje polskiej elektroenergetyki są juŜ mocno 
wyeksploatowane. Moc zainstalowana polskich elektrowni w 2008 roku wynosiła 
35.835 GW, w tym w elektroenergetyce zawodowej 32.798 GW, ale majątek trwały w wielu 
przedsiębiorstwach wytwórczych jest umorzony w 80%, a wiek ponad 60% kotłów 
i turbozespołów przekracza 25 lat. W efekcie moc dyspozycyjna (moŜliwa do uruchomienia 
w dowolnej chwili) jest znacznie niŜsza, co wynika z remontów oraz uwarunkowań 
eksploatacyjnych. Przebieg czasowy średniomiesięcznego zuŜycia energii elektrycznej, mocy 
dyspozycyjnej i szczytowego poboru mocy (czyli zapotrzebowania na energię elektryczną) oraz 
wynikającego stąd wskaźnika bezpieczeństwa energetycznego przedstawia Rys. 2.1.6. 
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Rys. 2.1.6. Zmiany średniomiesięcznej mocy dyspozycyjnej oraz zapotrzebowania i zuŜycia mocy 

w Polsce w latach 2007-8 oraz wskaźnik bezpieczeństwa elektroenergetycznego  
Źródło: [227] i www.cire.pl, dostęp: marzec 2010 – opracowanie własne. 

Listę elektrowni zawodowych w Polsce, ich produkcję i moce zestawiono w Tabeli 2.1.28.  

Tabela 2.1.28. Elektrownie zawodowe w Polsce w roku 2009  
Źródło: www.cire.pl, dostęp: marzec 2010 

Grupa Elektrownia i jej lokalizacja 
moc elektryczna 
zainstalowana 

Produkcja 
w 2005 r. 

osiągalna 
moc cieplna 

PKE SA Jaworzno III – Jaworzno 1535 MW 5.2 TWh 372 MWt 

PKE SA Łagisza – Będzin 840 MW 2.8 TWh 425 MWt 

PKE SA Łaziska – Łaziska Górne 1155 MW 5.5 TWh 196 MWt 

PKE SA Siersza – Trzebinia 786 MW 3.2 TWh 36.5 MWt 

PKE SA Halemba – Ruda Śląska 200 MW 0.6 TWh 58 MWt 

PKE SA Blachownia – Kędzierzyn Koźle 165 MW 0.5 TWh 174 MWt 

 Rybnik – Rybnik  1775 MW 10.1 TWh — 

 Skawina – Skawina 575 MW 2.4 TWh 511 MWt 

 Połaniec – Połaniec 1800 MW 5.0 TWh — 
 Stalowa Wola – Stalowa Wola 350 MW 1.1 TWh — 
 Kozienice – Kozienice 2820 MW 11.7 TWh — 
 Ostrołęka – Ostrołęka 647 MW 2.4 TWh — 
 Zesp.Dolna Odra – N.Czarnkowo k. Gryfina 1742 MW 4.3 TWh — 
BOT Opole – Brzeziek. Opola 1532 MW 8.3 TWh — 
BOT Bełchatów – Rogowiec 4440 MW 29.5 TWh — 
BOT Turów – Bogatynia 2106 MW 13.5 TWh — 
ZE PAK Pątnów – Konin 1200 MW 6.7 TWh — 
ZE PAK Adamów – Turek 600 MW 3.5 TWh — 
ZE PAK Konin – Konin 488 MW 1.7 TWh — 
 Razem: 15.922 GW+8.834 GW 25.956 GW  119 TWh  

Z oświadczeń prasowych menedŜerów i informacji URE wynika, Ŝe przedsiębiorstwa 
elektroenergetyczne w Polsce dysponują środkami na niezbędne inwestycję, ale przeszkodą 
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jest m.in. niepewność polityki klimatycznej. Skalę planowanego wycofania mocy 
i modernizacji obrazuje Tabela 2.1.29.  

Tabela 2.1.29. Przeprowadzone, planowane oraz prognozowane wycofania i modernizacje mocy 
wytwórczych elektrowni systemowych w Polsce [MW brutto]  

Źródło: [227] 

 2007-2008 2009-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

Wycofania 340 419 4550 2355 5127 3782 
Głębokie 
modernizacje 

1250 1251 5967 
Brak 

danych 
Brak 

danych 
Brak 

danych 

Niskie koszty produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego (o około 30% niŜsze niŜ 
w elektrowniach na węgiel kamienny – www.energetykon.pl, dostęp: marzec 2010) powodowały 
w ostatnich latach systematyczny wzrost udziału węgla brunatnego i spadek udziału węgla 
kamiennego w produkcji energii elektrycznej w Polsce (patrz Tabela 2.1.25). Zwiększa to presję 
na modernizację polskiej elektroenergetyki w kierunku rozwoju technologii czystego spalania 
węgla, a takŜe dalszego wzrostu wykorzystania OZE (patrz podrozdział 2.2.). Jednak planowane 
inwestycje wskazują na wzrost wykorzystania węgla kamiennego, co ilustruje Tabela 2.1.30.  

Tabela 2.1.30. Planowane inwestycje w nowe bloki w polskiej energetyce  
Źródło: www.cire.pl, wg Miesięcznika“Nowy Przemysł” , dostęp: marzec 2010 

Podmiot Miejsce 
Moc Data 

otwarcia Technologia 
(w MW) 

PGE 

Opole 460 2012 na węgiel kamienny 

Opole 460 2013 na węgiel kamienny 

Turów 500 2014 na węgiel brunatny 

Dolna Odra 400 2016 blok gazowy CCGT 

Dolna Odra 400 2019 blok gazowy CCGT 

Południowy 
Koncern 
Energetyczny 

Halemba do 440 2012 na węgiel kamienny 

Blachownia 100-200 2012 
na węgiel kamienny lub gaz 
koksowniczy 

EC Bielsko-Biała 100 2012 na węgiel kamienny 

Vattenfall 
Vattenfall Heat Poland, 
Warszawa 

400 2013 na węgiel kamienny 

CEZ Elektrownia Skawina 600-1000 ok. 2014 na węgiel kamienny 

Polish Power śarnowiec 1600 2013-2014 
na węgiel kamienny 
(technologia zgazowania węgla) 

    Razem:   5710 MW 

Obwieszczenie [227] informuje, Ŝe przedsiębiorstwa energetyczne deklarują budowę do 2030 
roku 32.4 GW nowych mocy brutto w elektrowniach konwencjonalnych, a do końca 2008 
roku rozpoczęto instalację 10 GW, które mają powstać do końca 2015 roku.  

Według [227] zuŜycie finalne energii elektrycznej w Polsce będzie wzrastać w okresie do 
2030 r. ze średnim tempem 2% rocznie i osiągnie w 2030 r. wartość około 172 TWh. Będzie 
to wymagało osiągnięcia produkcji brutto ponad 217 TWh. Prognozowane zmiany 
zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych sektorach gospodarki oraz jej 
produkcji brutto, zamieszczone w obwieszczeniu [227], przedstawia Tabela 2.1.31. Z 
zawartych w niej danych wynika, Ŝe procentowy udział zuŜycia energii elektrycznej przez 
poszczególne sektory ma się zmieniać nieznacznie. Istotne zmiany przewiduje się jedynie dla 
usług (wzrost o prawie 6%) i przemysłu (spadek o około 3%). 



 
50 

Tabela 2.1.31. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorach gospodarki oraz 
przewidywana produkcja brutto w latach 2010 – 2030   
Źródło: opracowanie własne na podstawie [227] 

Sektor 
2007 2010 2015 2020 2025 2030 

TWh % TWh % TWh % TWh % TWh % TWh % 

Przemysł 45.8 29.7 39.0 27.7 42.3 27.7 49.3 29.1 55.3 28.4 58.4 26.9 

Transport 3.7 2.4 3.5 2.5 3.4 2.2 4.2 2.5 5.2 2.7 6.0 2.8 

Rolnictwo 1.5 1.0 1.9 1.3 1.9 1.2 1.9 1.1 1.6 0.8 1.5 0.7 

Usługi 37.2 24.2 33.1 23.5 37.8 24.7 43.1 25.5 54.1 27.8 65.0 29.9 

Gospodarstwa 
domowe 

26.4 17.1 27.1 19.2 29.8 19.5 32.3 19.1 36.5 18.8 40.7 18.7 

Zapotrzebowanie 
finalne razem 

114.6 74.4 104.6 74.2 115.2 75.4 138.0 81.5 152.7 78.5 171.6 78.9 

Sektor energii 11.1 7.2 11.1 7.9 11.6 7.6 12.1 7.1 12.7 6.5 13.3 6.1 

Potrzeby własne 
elektrowni 

13.9 9.0 12.3 8.7 12.8 8.4 13.2 7.8 14.2 7.3 15.7 7.2 

Straty przesyłu i 
dystrybucji 

14.4 9.4 12.9 9.1 13.2 8.6 13.2 7.8 15.0 7.7 16.8 7.7 

Produkcja brutto 154.0 100.0 141.0 100.0 152.8 100.0 169.3 100.0 194.6 100.0 217.4 100.0 

Przyrost roczny [% roku poprzedn.] -2.9 1.62 2.1 2.8 2.2 

Prognozy przygotowane dla opracowania załoŜeń polityki energetycznej Polski do 2030 roku 
przewidują bardzo istotne zmiany struktury zuŜycia pierwotnych nośników energii. 
Przedstawiono je w Tabeli 2.1.32, wykorzystując informacje zawarte na stronie internetowej 
CIRE (www.cire.pl, dostęp: marzec 2010). 

Tabela 2.1.32. Prognoza sprzedaŜy energii elektrycznej (produkcji bez zuŜycia własnego elektrowni) 
według paliw na lata 2010-2030  

Źródło: Gazeta Prawna na podstawie załoŜeń polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Energetyka 
Cieplna i Zawodowa 12/2009, 1/2010 – opracowanie własne 

Wyszczególnienie  

2010 2015 2020 2030 

TWh % TWh % TWh % TWh % 
Węgiel kamienny  68.2 53.0 62.9 44.9 62.7 40.2 77.7 35.8 

Węgiel brunatny  44.7 34.7 51.1 36.5 40.0 25.6 45.6 21.0 

Gaz ziemny  4.4 3.4 5.0 3.6 8.4 5.4 14.3 6.6 

Produkty naftowe  1.9 1.5 2.5 1.8 2.8 1.8 3.3 1.5 

Paliwo jądrowe  0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 6.7 34.1 15.7 

Energia odnawialna  8.0 6.2 17.0 12.1 30.1 19.3 40.8 18.8 

Elektrownie wodne pompowe  1.0 0.8 1.0 0.7 1.0 0.6 
1.3 0.6 

Odpady 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.4 

RAZEM 128.7 100.0 140.1 100.0 156.1 100.0 217.0 100.0 

Prognozy te nie biorą pod uwagę wspomnianego wcześniej, moŜliwego wzrostu 
wykorzystania gazu ziemnego, natomiast uwzględniają plany budowy elektrowni jądrowych, 
których wkład w produkcję brutto ma wzrastać od 10% w roku 2020 do około 16% w roku 
2030. Przewiduje się równieŜ wzrost udziału OZE z 6.2% w roku 2010 do 18.8% w roku 
2030. Węgiel kamienny odgrywać będzie nadal istotną rolę. 
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2.2. Aspekty technologiczne pozyskiwania energii el ektrycznej 

2.2.1. Pozyskiwanie energii elektrycznej z no śników konwencjonalnych 
Elektrownie duŜej mocy produkują energię elektryczną w układzie kondensacyjnym lub 
gazowym. Wytwarzanie energii elektrycznej w konwencjonalnej elektrowni kondensacyjnej 
polega na zamianie energii chemicznej paliwa (w procesie spalania w kotłach) na energię 
cieplną pary, która z kolei ulega przemianie na energię kinetyczną (mechaniczną) w procesie 
ekspansji termicznej zachodzącej w turbinie. Kolejny etap przemian zachodzi w generatorze 
napędzanym przez turbinę, gdzie wytwarzana jest energia elektryczna w postaci prądu 
przemiennego o częstości 50 lub 60 Hertzów (w Polsce 50 Hz). Ta postać energii jest 
transformowana na wysokie napięcie 750 kV lub 400 kV, bądź 220 kV i przesyłana liniami 
elektroenergetycznymi przesyłowymi na duŜe odległości. Następnie ulega transformacji na 
napięcie przesyłowo-dystrybucyjne 110 kV, potem na średnie napięcie (na ogół 15 kV, na 
niektórych obszarach Polski 10 kV, 20 kV, 30 kV i 60 kV) – przekazywane sieciami 
dystrybucyjnymi bezpośrednio do niektórych odbiorców końcowych (przemysłowych), a dla 
pozostałych odbiorców końcowych (w tym głównie dla gospodarstw domowych) jest 
przetwarzana ostatecznie na niskie napięcie 230/400 V, dostarczane sieciami lokalnymi 
(zaliczanymi formalnie do sieci dystrybucyjnych). Sekwencję zachodzących przemian 
energetycznych w elektrowniach ilustruje Rys. 2.2.1.  

 

Paliwo energia chemiczna paliwa

energia cieplna i potencjalna pary

energia kinetyczna (mechaniczna)

Generator
wytwarzanie

energii
elektrycznej

Ebrutto

Sprawno ść 0.91-0.99

energia elektryczna (sieci przesyłowe)
transformacja 

na wysokie 
napięcie

Turbina
proces 

ekspansji 
pary

Sprawno ść 0.6-0.92

Kotły
proces 

spalania 
paliwa  

Sprawno ść 0.83-0.92

transformacja 
na średnie      

i niskie 
napi ęcie

energia elektryczna (sieci dystrybucyjne) Odbiorcy
końcowi  

Rys. 2.2.1. Przemiany energii w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach parowych 
kondensacyjnych i jej dostawy do odbiorców końcowych. W blokach pokazano zakres zmian 

sprawności w latach 1900 – 2000  
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z [240] – dostęp luty 2010 

Podstawowe urządzenia konwencjonalnej elektrowni kondensacyjnej to kocioł parowy, 
turbina parowa z upustami regeneracyjnymi i skraplaczem oraz generator prądu 
przemiennego trójfazowego. Urządzenia te tworzą tzw. blok energetyczny, który składa się 
z czterech najistotniejszych układów: 

– układ paliwo–powietrze–spaliny (palenisko), 

– układ cieplny (parowo-wodny) – układ chłodzenia, 

– układ wyprowadzenia mocy. 
Nowoczesne elektrownie kondensacyjne składają się z wielu odrębnych bloków 
energetycznych.  
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W palenisku kotła paliwo spala się w obecności powietrza (tlenu), a wydzielone ciepło jest 
przejmowane przez czynnik roboczy (wodę, parę). Spaliny ochładzają się i wraz 
z odpadowymi produktami spalania (ŜuŜlem, lotnym popiołem) są usuwane z kotła. 
W układzie cieplnym (parowo-wodnym) woda o wysokim ciśnieniu podgrzewa się i wrze 
wewnątrz rur kotłowych tworzących tzw. powierzchnie ogrzewalne, a powstała para 
przegrzewa się. Przegrzana para przepływa rurociągiem do turbiny, w której rozpręŜa się do 
moŜliwie najniŜszego ciśnienia (im niŜsze tym lepiej wykorzystuje się energię cieplną 
i potencjalną pary). W turbinie energia strumienia pary zamienia się w energię mechaniczną 
ruchu obrotowego wirnika turbiny, a ta – w energię elektryczną wytwarzaną w prądnicy 
(generatorze) prądu przemiennego. Wykorzystana para odpływa do skraplacza 
(kondensatora), w którym jest skraplana przy uŜyciu duŜych ilości wody chłodzącej. Powstałe 
skropliny (kondensat) są przetłaczane pompą skroplin (kondensatu) przez niskopręŜne 
podgrzewacze regeneracyjne do odgazowywacza ze zbiornikiem wody zasilającej. Ze 
zbiornika pompa wody zasilającej tłoczy wodę do wysokopręŜnych podgrzewaczy 
regeneracyjnych i następnie do kotła. W ten sposób zamyka się główny obieg energetyczny – 
obieg czynnika roboczego. W podgrzewaczach regeneracyjnych woda zasilająca jest 
podgrzewana parą pobieraną z upustów turbiny.  

Miarą efektywności przetwarzania energii jest sprawność energetyczna urządzeń 
przetwarzających. Definiuje się ją jako stosunek ilości energii pozyskanej z urządzenia do 
ilości energii pobieranej przez urządzenie. Jeśli wynikiem przetwarzania jest energia cieplna, 
mówimy o sprawności termicznej lub cieplnej (np. dla kotła). W okresie ostatnich stu lat 
sprawność cieplna poszczególnych elementów turbozespołów znacznie wzrosła, co pokazano 
na Rys.2.2.1. Zmalała jedynie sprawność układów pomocniczych z 0.97 do 0.93, ze względu 
na dostosowanie bloków do wymogów ochrony środowiska (wymaga to rozbudowanego 
układu pomp zasilających). Pomimo wysokiej sprawności termicznej urządzeń cieplnych, 
sprawność wytwarzania energii elektrycznej (energia elektryczna brutto/energia chemiczna 
paliwa) jest stosunkowo niska, co wynika z niemoŜności pełnego wykorzystania ciepła 
zmagazynowanego w czynniku roboczym. Obecnie w polskich elektrowniach waha się ona 
od około 33 do 60%, a straty przesyłu wynoszą około 10%.  

Oprócz elektrowni kondensacyjnych występują takŜe elektrownie gazowe, w których turbiny 
napędzane są spręŜonymi spalinami [187], [136]. Mają one mniejsze znaczenie dla dalszych 
analiz w niniejszej pracy.  

PoniŜej omówiono bardziej szczegółowo trzy pierwsze etapy pokazane na rysunku 2.2.1, 
prowadzone w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, istotne z punktu widzenia rozprawy.  

2.2.1.1. Węgiel jako surowiec energetyczny 
Spośród konwencjonalnych surowców energetycznych największe znaczenie ma węgiel 
kamienny [84]. Z chemicznego punktu widzenia składa się on z wysokocząsteczkowych 
węglowodorów stanowiących sztywny szkielet sieci makromolekularnej, którą wypełniają 
niskocząsteczkowe węglowodory zwane składnikami lotnymi (tzw. części lotne – Vdaf). 
Wartość uŜytkowa węgla uzaleŜniona jest od zawartości tych dwóch rodzajów komponentów, 
z czym związany jest takŜe stopień karbonizacji (czyli zawartość pierwiastka C w materiale), 
zawartość innych pierwiastków oraz właściwości mechaniczne i energetyczne. Bardziej 
szczegółowe informacje zamieszczono w Tabeli 2.2.9 w podrozdziale 2.2.3.4. Jak juŜ 
wspomniano w podrozdziale 2.1, węgiel kamienny dzieli się na energetyczny i koksowy. 
Węgiel koksowy moŜe być przetworzony na cenne surowce dla przemysłu metalurgicznego 
(koks) oraz karbochemicznego, podczas gdy węgiel energetyczny moŜe być wykorzystywany 
przede wszystkim do spalania. Szczegółowe kryteria klasyfikacji wg PN-82/G-97002 podano 
w [125] (str. 23) i [20]. Do węgli energetycznych zalicza się węgle o zawartości części 
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lotnych powyŜej 28% w masie suchej, bezpopiołowej Vdaf, z czym związany jest względnie 
niski stopień uwęglenia. Według polskiej klasyfikacji są to: węgle płomienne typu 31.1, 31.2; 
gazowo-płomienne typu 32.1, 32.2 i gazowe typu 33 [125]. Niektóre typy węgla 
wysokoskarbonizowanego o niŜszej zawartości części lotnych (nawet od 3% Vdaf) stosowane 
są do wytwarzania paliw dla palenisk specjalnych (tzw. węgiel semikoksowy, węgiel chudy, 
antracytowy i antracyt – wykorzystywane do produkcji paliwa bezdymnego).  

Węgiel brunatny wykorzystywany jest wyłącznie do celów energetycznych i w Polsce jest 
niemal w całości spalamy w elektrowniach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
kopalń. Ma stosunkowo niską kaloryczność – od 7.5 do 21 GJ/t.. 

2.2.1.2. Instalacje spalania paliwa i produkcji pary – kotły energetyczne  
Na instalacje spalania składają się zbiorniki węgla, podajniki – dozowniki, młyny, separatory 
i kotły. Węgiel ze zbiornika podawany jest do młyna, w którym jest mielony 
i w postaci ziaren o odpowiedniej średnicy (Tabela 2.2.1) dostarczony jest razem 
z powietrzem do komory paleniskowej kotła. W energetyce zawodowej wykorzystuje się 
kotły energetyczne produkujące parę wodną (kotły parowe). Współczesne kotły energetyczne 
opalane węglem charakteryzują się duŜą róŜnorodnością konstrukcji, mają niską emisję 
szkodliwych substancji, wysoką sprawność oraz dyspozycyjność.  

Tabela 2.2.1. Charakterystyczne parametry róŜnych technik spalania węgla  
Źródło:[140] 

Typ paleniska Rusztowe Pyłowe Fluidalne 
Technika spalania w warstwie w zawiesinie fluidalne 

Średnica ziarna [mm] 5-50 (gruby) <0.1 (pył) 1-5 (pokruszony) 

Parametry 
procesu 
spalania 

Temperatura spalania oC <800 >1200 800-900 

Czas [s] 
spalania 

części lotnych ≈100 <0.1 10-50 

pozost. Koksowej ≈1000 <1.0 100-500 

Kotły klasyfikuje się według róŜnych kryteriów, np. [140]: 
• miejsca wykorzystania: energetyczne (elektrownie duŜej mocy), przemysłowe (ciepłownie 

i elektrociepłownie przemysłowe), grzewcze (ciepłownie lokalne), 

• postaci wyjściowego czynnika roboczego: wodne, parowe (para nasycona, para 
przegrzana), 

• rodzaju paleniska i zastosowanej techniki spalania: warstwowe (z rusztem stałym, 
z rusztem ruchomym, narzutowe), ze złoŜem fluidalnym, komorowe (pyłowe, olejowe, 
gazowe), 

• konstrukcji powierzchni ogrzewalnej: płomienicowe, płomienicowo-płomieniczkowe, 
rurowe, 

• liczby ciągów (nawrotów) spalin: jednociągowe (wieŜowe), dwuciągowe, wielociągowe, 

• sposobu odprowadzania ŜuŜla: ze stałym lub ciekłym odprowadzeniu ŜuŜla, 

• obiegu wody: z obiegiem naturalnym, wspomaganym, wymuszonym, przepływowym.  

Właściwości i efekty uboczne (emisje szkodliwych substancji) spalania węgla w kotłach 
energetycznych są przede wszystkim zaleŜne od zastosowanej techniki spalania [98], które 
moŜe zachodzić w warstwie, w zawiesinie lub w fazie fluidalnej. Ze względu na stosowaną 
technikę spalania kotły energetyczne dzieli się na rusztowe, pyłowe i fluidalne. 
Ich właściwości, wymagania co do paliwa, typowe moce i sprawności zestawiono skrótowo 
w Tabeli 2.2.2. [83].  
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Jak widać w Tabeli 2.2.1, technika spalania, w szczególności grubość ziarna paliwa, ma 
decydujący wpływ na temperaturę i czas spalania ziaren. Temperatura spalania wpływa m.in. na 
emisję tlenków azotu, natomiast czas spalania determinuje dynamikę (dyspozycyjność) kotła, tj. 
moŜliwą szybkość zmian generowanej przez kocioł mocy cieplnej. Na dynamikę mocy 
wydawanej przez kocioł istotny wpływ ma takŜe masa medium grzewczego, tj. wody zawartej 
w kotle oraz masa samych rur kotłowych. Z kolei szybkość rozruchu i wyłączania kotła jest 
ograniczona dopuszczalnym gradientem temperatury na powierzchni grzewczej, od którego 
zaleŜą napręŜenia termiczne w metalowych konstrukcjach tych powierzchni [187], [140]. 
Średni czas rozruchu kotła duŜej mocy wynosi około 3.5 – 4 godzin [44]. Według informacji ze 
strony www.elsiersza.com.pl (dostęp: styczeń 2010), rozruch kotła ze stanu zimnego wymaga 
6.5 – 7 godzin, ze stanu ciepłego 2.3 – 2.5 godziny, a ze stanu gorącego 30 – 45 minut.  

Paleniska pyłowe naleŜą do szerszej klasy palenisk komorowych, przeznaczonych do spalania 
węgla kamiennego i brunatnego, a takŜe paliw płynnych i gazowych. Są one wyposaŜone 
w dodatkowe instalacje do przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej dostarczanej do 
palników.  

PoniŜej omówiono właściwości wymienionych wyŜej trzech rodzajów kotłów (wykorzystano 
stronę internetową [247] – dostęp: luty 2010).  

Kotły rusztowe są stosowane głównie w małych obiektach, o mocach cieplnych nie 
przekraczających zwykle 50 MW. Węgiel, w postaci grubszych bryłek, spalany jest w nich na 
rusztach stałych lub ruchomych. Wykorzystywane są przede wszystkim w ciepłowniach 
i elektrociepłowniach lokalnych i przemysłowych. W duŜych elektrowniach, czy 
elektrociepłowniach spełniają zwykle rolę szczytowych źródeł mocy cieplnej. Na ogół mają 
słabo rozbudowany węzeł oczyszczania spalin, zawierający najczęściej jedynie proste 
urządzenia do odpylania, cyklony, rzadziej elektrofiltry.  

Kotły pyłowe stanowią najbardziej rozpowszechnioną grupę kotłów eksploatowanych 
w polskiej energetyce zawodowej i mają największy udział w zainstalowanej w kraju mocy 
elektrycznej. Silnie rozdrobnione paliwo (pył węglowy, olej, gaz), wymieszane z powietrzem, 
dostarczane jest w nich do palników umieszczonych w komorze spalania, a powstały płomień 
o wysokiej temperaturze (Tabela 2.2.1) opływa powierzchnie ogrzewalne. Ze względu na 
konstrukcję układu parowo-wodnego dzielą się na walczakowe i przepływowe. Kotły 
walczakowe zdominowały polską i nie tylko polską energetykę. Najwięcej kotłów pyłowych 
walczakowych opalanych węglem kamiennym pracuje w elektrociepłowniach zawodowych 
i przemysłowych. Niemniej wykorzystują je równieŜ duŜe elektrownie zawodowe: Rybnik, 
Łaziska, Jaworzno III, Dolna Odra, Siersza, Łagisza, Kozienice. Kotły pyłowe przepływowe 
mogą osiągać większą wydajność parową. Są one stosowane głównie w elektrowniach 
wykorzystujących węgiel brunatny, ale w Elektrowni Opole pracują cztery kotły tego typu 
opalane węglem kamiennym. 

Główne zalety palenisk pyłowych to:  
• małe straty ciepła i pełne wykorzystanie paliwa, 
• dobre warunki spalania i moŜliwość wykorzystania ciepła spalin wylotowych (dzięki 

wysokiej temperaturze), 
• niska emisja węglowodorów i tlenku węgla oraz szybka dynamika mocy spalania (dzięki 

silnemu rozdrobnieniu paliwa), 
• moŜliwość wykorzystania paliw stałych, ciekłych i gazowych. 

Do głównych wad zalicza się: 
• emisję tlenków azotu i związków siarki (ze względu na wysoką temperaturę spalania), 
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• silne unoszenie pyłu z paleniska (nawet do 90%), a stąd konieczność instalowania 
kosztownych układów przygotowania pyłu lub elektrofiltrów, 

• niepewność zapłonu przy niskim obciąŜeniu kotła stwarzająca konieczność stosowania 
paliw wspomagających.  

Dla sprostania wymaganiom ochrony środowiska kotły pyłowe są wyposaŜane 
w zaawansowane technicznie instalacje oczyszczania spalin (odpylanie, odsiarczanie), 
ale spełnienie standardów emisji tlenków azotu moŜe stwarzać problemy techniczne.  

Kotły fluidalne stanowią grupę najbardziej nowoczesnych konstrukcji kotłowych. Średnio 
rozdrobnione ziarna węgla (Tabela 2.2.1) są w nich unoszone powietrzem i spalinami w całej 
komorze paleniskowej otaczającej powierzchnie ogrzewalne (ciśnienie dynamiczne gazów 
równowaŜy siły grawitacji), tworząc tzw. warstwę fluidalną stałą (o stałym połoŜeniu) lub 
cyrkulującą. Węgiel spala się w całej objętości warstwy przy stosunkowo niskiej temperaturze 
– około 850 °C. Daje to niską emisją tlenków azotu (NOx) oraz zmniejsza zanieczyszczanie 
powierzchni kotłowych ŜuŜlem (temperatura spalania jest niŜsza niŜ temperatura mięknienia 
ŜuŜla), co pozwala na wykorzystanie takŜe niskokalorycznych mułów i odpadów jako paliwa. 
Przygotowanie i podawanie paliwa jest proste i nie wymaga instalowania dodatkowych 
kosztownych urządzeń. Dodatkowo spalanie w warstwie fluidalnej wpływa korzystnie na 
intensywność wymiany ciepła w komorze paleniskowej, daje wysoką sprawność spalania 
i niską emisję węglowodorów oraz umoŜliwia znaczną redukcję emisji tlenków siarki (SOx) 
bezpośrednio w procesie spalania przez dodawanie do warstwy związków wiąŜących siarkę. 
Kotły tego typu nie wymagają zatem budowania oddzielnych i kosztownych instalacji 
odsiarczania. Ich wadą jest stosunkowo długi czas spalania ziaren, a więc wolniejsza reakcja 
mocy na zmiany dopływu paliwa niŜ w przypadku kotłów pyłowych. Kotły fluidalne mogą 
być opalane zarówno węglem kamiennym oraz brunatnym, jak i odpadami komunalnymi, 
mułem z instalacji wzbogacania węgla, a takŜe biomasą. 

Wybrane dane techniczne kotłów wykorzystywanych w polskich elektrowniach zawodowych 
zestawiono w Tabeli 2.2.2. Dla porównania podano równieŜ dane dla kotła rusztowego. 
Pod Tabelą zamieszczono wartości ciśnienia krytycznego i temperatury krytycznej wody.  

Tabela 2.2.2. Dane kotłów uŜywanych w badanych przedsiębiorstwach energetyki zawodowej  
Źródło: http://energia-online.info/energetyka-weglowa/energetyka-weglowa,3,5,407.html (luty 2010) 

Kod Typ kotła Typ 
paleniska 

Wartość 
opałowa 
paliwa 
MJ/kg 

Parametry pary wylot. Sprawn. Moc 
Temp. 

oC 
Ciśnienie 

MPa 

OR-35N walczakowy rusztowe WK 23 
MJ/kg 

450  4 MPa 87 % 22 MW 

OFz-425 
 

Z 
naturalną 
cyrkulacj ą 

Fluidalne 
złoŜe 
cyrkula-
cyjne 

WK 15-
16,7 
MJ/kg  

560°C 16.1 
MPa 

91.5% 267 
MW 

OP-650 
 

Z 
naturalną 
cyrkulacj ą 

Pyłowe 
Tangenc-
jalne 

WK 23.1 
MJ/kg 

540 
 

13.5 MPa 91.5 412 
MW 

OP-380 
 

Z 
naturalną 
cyrkulacj ą 

Pyłowe 
Tangencjalne 

WK 21 
MJ/kg 

540 
 

13.9 MPa 91 240 
MW 

Ciśnienie krytyczne wody Pkr= 22.115 MPa; temperatura krytyczna Tkr= 647.3K=374.14 oC: 

Jak widać wszystkie przedstawione kotły produkują parę przegrzaną o temperaturze 
nadkrytycznej, która ma właściwości gazu. Ciśnienia są znacznie niŜsze niŜ krytyczne. 
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Zarówno kotły pyłowe, jak i fluidalne, mają bardzo wysoką i zbliŜoną sprawność cieplną 
(około 91%) oraz wysokie moce.  

W Tabeli 2.2.3 podano bliŜsze dane o kotłach pracujących w elektrowniach badanych 
w niniejszej rozprawie.  

Tabela 2.2.3. Lista kotłów na węgiel kamienny zainstalowanych w badanych elektrowniach  
Źródło: [247] (dostęp: maj 2010) 

Lp. Obiekt 
Siedziba przedsiębiorstwa 

Typ 
kotła 

Ilość 
Wydajność/Moc,Temp. 
pierw., Ciśn.pierw./wt. Rok uruch. 

 2 
Elektrownia SKAWINA 
Skawina 

 OP  5 230 t/h, 500oC, 9.0 MPa 1958 – 1959 

 4 
Elektrownia SKAWINA 
Skawina 

 OP  4 210 t/h, 530oC, 9.0 MPa 1960 – 1961 

 13 
Elektrownia ŁAZISKA 
Łaziska Górne 

 OP  2 
380 t/h, 540/540oC 
13.4/2.6 MPa 1967 

 26 
Elektrownia ŁAZISKA 
Łaziska Górne 

 OP  4 
650 t/h, 540/540oC 
13.5/2.5 MPa 1971 – 1972 

 19 
Elektrownia SIERSZA 
Trzebinia 

 OP  4 
380 t/h, 
540/540oC,13.2/2.7 MPa 1969 – 1970 

 98 
Elektrownia SIERSZA 
Trzebinia 

 Ofz  2 
425t/h, 560oC 
16.0 MPa 2001-2002 

 34 
Elektrownia RYBNIK 
Wielopole k/Rybnika 

 OP  8 
650 t/h, 540/540oC 
13,5/2,5 MPa 1972 – 1978 

 55 
Elektrownia JAWORZNO 3 
Jaworzno 

 OP  6 
650 t/h, 540/540oC 
13,6/2,2 MPa 1977 – 1978 

 79 
Elektrownia STALOWA WOLA, 
Stalowa Wola 

 WP  1 
140 MW, 155oC 
2.0 MPa 1984 

 

2.2.1.3. Turbiny i generatory [136], [173], [187] 
Wysokociśnieniowa, przegrzana para wodna kierowana jest do turbiny parowej, gdzie 
rozpręŜa się napędzając generator synchroniczny trójfazowego prądu przemiennego.  

Turbina parowa jest silnikiem cieplnym ze spalaniem zewnętrznym, w którym entalpia 
(energia potencjalna) pary zamienia się na energię mechaniczną ruchu obrotowego. Proces ten 
prowadzony jest wielostopniowo, w oddzielnych turbinach (stopniach) zasilanych szeregowo 
parą o coraz niŜszym ciśnieniu, z których kaŜda napędza oddzielny wał połączony sprzągłem 
z pozostałymi (zwykle kaŜda z nich ma teŜ oddzielny korpus), a wszystkie napędzają jeden 
wspólny generator. DuŜe turbiny parowe mają do kilkudziesięciu stopni. Stopień turbiny 
składa się z nieruchomego wieńca kierowniczego (związanego sztywno z korpusem) i wieńca 
wirnikowego (związanego z wałem), na którym umocowane są łopatki turbiny. W wieńcu 
kierowniczym następuje zamiana entalpii pary na jej energię kinetyczną, a w wieńcu 
wirnikowym – zamiana energii kinetycznej na mechaniczną. Zamiana entalpii pary na energię 
kinetyczną moŜe następować tylko w kierownicy (stopień akcyjny) lub w kierownicy 
i dodatkowo w wirniku (stopień reakcyjny). Turbina składająca się tylko ze stopni akcyjnych 
nazywana jest akcyjną, a z reakcyjnych – reakcyjną. W wielu przypadkach turbina zawiera 
zarówno stopnie akcyjne, jak i reakcyjne. Ze względu na wysokość ciśnienia wprowadzanej 
pary stopnie turbiny dzielą się na wysoko-, średnio- i niskopręŜne.  
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Moc jednego stopnia turbiny określa się wzorem:   
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gdzie M oznacza moc [J/s], F – wydatek masowy pary [kg/s], q0 – entalpię pary na wlocie do 
turbiny [J/kg], q2 – entalpię pary na wylocie z turbiny [J/kg], c2 – prędkość pary na wylocie 
z turbiny [m/s], ηm – sprawność mechaniczną. Zmianę entalpii pary wyraŜa wzór  
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gdzie cw, cv oznaczają ciepło właściwe wody i pary, TB0 – temperaturę wrzenia wody w kotle, 
Tw – temperaturę wody podawanej do kotła, a T2 – temperaturę pary wylotowej, V0 i V2 – 
objętość właściwą pary na wlocie i wylocie turbiny, p(v) jest zaleŜnością ciśnienia pary od jej 
objętości właściwej (spełniającą w przybliŜeniu równanie izentropy18), a Ev – energią parowania.  

Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, tylko część energii potencjalnej pary jest 
przetwarzana na pracę generatora, a pozostała część jest oddawana do otoczenia turbiny 
w postaci pary o obniŜonym ciśnieniu. W celu zwiększenia sprawności turbiny pomiędzy 
stopniami część strumienia pary jest odprowadzana do układów wymiany ciepła, w celu 
podgrzania wody podawanej do kotła (są to tzw. upusty regeneracyjne), co znacznie zwiększa 
sprawność ogólną układu. W duŜych elektrowniach stosuje się takŜe tzw. przegrzew wtórny 
pary pomiędzy częścią wysokopręŜną a średniopręŜną, co dalej podnosi sprawność układu. 
Para wychodząca z części wysokopręŜnej jest kierowana ponownie do kotła w celu 
podniesienia entalpii (temperatury i ciśnienia) a następnie wraca do części średniopręŜnej. 
W największych elektrowniach parowych stosowane są dwa przegrzewy wtórne.  

Para opuszczająca ostatni stopień (para odlotowa, niskopręŜna) zawiera jeszcze znaczną ilość 
ciepła (tzw. ciepło odpadowe), gdyŜ w procesie wytwarzania energii elektrycznej nie ma 
moŜliwości bezpośredniego wykorzystania energii kondensacji zuŜytej pary niskopręŜnej19. 
Ze względu na sposób jej wykorzystania turbiny parowe dzieli się przeciwpręŜne 
i kondensacyjne. W turbinach kondensacyjnych para odlotowa jest w całości skraplana 
w układach wymiany ciepła (kondensatorach) z wykorzystaniem duŜej ilości uzdatnionej 
wody chłodzącej, a uzyskany kondensat (nieznacznie przechłodzony) jest podawany 
powtórnie do kotła. Ten ostatni etap jest przyczyną duŜych strat energii, gdyŜ ciepło odebrane 
przez wodę chłodzącą musi być oddane do otoczenia. W tym celu, w duŜych elektrowniach, 
ogrzaną wodę wprowadza się na szczyt tzw. chłodni kominowych, skąd opada grawitacyjnie 
w dół i stykając się ze strumieniem chłodnego powietrza oddaje do otoczenia nadmiarowe 
ciepło. W wyniku tego procesu następuje znaczne obniŜenie sprawności całego układu 
wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto w chłodniach kominowych zachodzi dość intensywne 
parowanie wody, co generuje dodatkowe koszty na uzdatnianie świeŜej wody chłodzącej.  

Ciśnienie pary wylotowej z turbiny kondensacyjnej jest znacznie niŜsze niŜ ciśnienie 
otoczenia (tzw. próŜnia w skraplaczu), gdyŜ skraplacz odgrywa naturalnie rolę pompy ssącej 

                                                 
18 Przemiana izentropowa – przemiana stanu płynu, w której z układu odbierane jest ciepło równe ciepłu 
wewnętrznemu przemiany (np. ciepło tarcia, kondensacji itp.), co implikuje stałość entropii wewnętrznej układu.  
19 Ciepło parowania/kondensacji wody λv w temperaturze 33oC wynosi około 2.43 MJ/kg. Praca, którą 
teoretycznie moŜna odzyskać w wyniku rozpręŜania adiabatycznego pary wodnej, traktowanej jako gaz 
doskonały z wykładnikiem adiabaty κ=1.33, obliczona ze wzoru L02= κ R(T0-T2)/(κ-1)/18 [187] (R=8.31 J/K – 
stała gazowa), przy załoŜeniu (T0-T2)=510K wynosi 0.95 MJ/kg, co stanowi zaledwie 28% łącznej energii pary 
(λV+L02). Faktyczna sprawność turbin jest wyŜsza, dzięki zastosowaniu dogrzewu pary i odzysku ciepła 
w upustach regeneracyjnych.  
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(kondensacji pary wodnej towarzyszy około tysiąckrotny spadek objętości właściwej). 
Wpływa to korzystnie na sprawność układu, a zatem dąŜy się do uzyskania moŜliwie niskiego 
ciśnienia i temperatury poniŜej punktu rosy, limitowanego moŜliwością odpowiednio 
intensywnej kondensacji pary. W polskich warunkach klimatycznych uzyskuje się ciśnienia 
od 20 do 90 hPa (średnio około 50 hPa), co daje temperatury pary nasyconej od 18oC do 
45oC, a dla 50 hPa około 33oC. MoŜliwość odebrania ciepła kondensacji z pary nasyconej 
o takich parametrach zaleŜy od temperatury wejściowej wody chłodzącej, a więc od 
temperatury otoczenia. Jeśli przyjąć średnio, Ŝe przyrost tej temperatury w kondensatorach 
wynosi około 15oC, to konieczne jest wykorzystanie około 40 razy większej ilości wody 
chłodzącej niŜ ilość kondensowanej pary (w temperaturze 33oC ciepło kondensacji pary 
wynosi 2.428 MJ/kg, a ciepło właściwe wody około 4.18 kJ/kg). PróŜnia w skraplaczu 
powoduje teŜ jednak niekorzystne efekty. Pierwszy to obniŜenie temperatury w ostatnim 
stopniu turbiny poniŜej punktu rosy, co implikuje kondensację pary (wytwarzanie tzw. pary 
mokrej, tj. mieszaniny pary nasyconej i kropli kondensatu) i powoduje erozję łopatek. Drugi 
wynika z silnego zwiększenia objętości właściwej pary i w konsekwencji konieczności 
stosowania długich łopatek lub niepełnego wykorzystania pary.  

W turbinach przeciwpr ęŜnych para odlotowa jest utrzymywana przy znacznie wyŜszym 
ciśnieniu i odprowadzana do oddzielnych instalacji, gdzie ciepło jej kondensacji wykorzystuje 
się jako dodatkową postać energii uŜytecznej cieplnej. Dzięki temu ogólna sprawność 
wykorzystania energii pierwotnej zwiększa się o około 15%. Takie instalacje nazywają się 
układami skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (ang. Combined Heat 
and Power Generation – CHP) i stosuje się je w elektrociepłowniach.  

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w turbinach parowych wynosi od 28% 
do 40%20. 

2.2.1.4. Elektroenergetyka gazowa i układy parowo-gazowe  
W chwili obecnej wykorzystanie paliw gazowych w polskiej elektroenergetyce jest 
marginalne. Z Tabel 2.1.25 i 2.1.30 wynika, Ŝe produkcja energii elektrycznej z tego surowca 
nie przekracza obecnie 3% łącznej produkcji brutto, a Strategia [219] do roku 2030 
przewiduje zwiększenie tego udziału zaledwie do 6.6%. Niemniej, jak wspomniano 
w podrozdziale 2.1, nie jest wykluczone, Ŝe plany te ulegną radykalnej zmianie, jeśli 
eksploatacja polskiego gazu łupkowego okaŜe się opłacalna. Warto pamiętać, 
Ŝe współczynnik emisji CO2 dla gazu ziemnego wynosi 55.8 kg/GJ (wobec 94.1 kg/GJ dla 
węgla kamiennego), a więc jest to surowiec bardzo atrakcyjny z punktu widzenia celów 
polityki klimatycznej państwa. 

Wytwarzanie energii elektrycznej z paliw gazowych moŜe być realizowane w dwojaki sposób 
[15], [16], [136]. Pierwszy polega na wykorzystaniu gazu jako paliwa w kotłach parowych o 
konstrukcji podobnej do pyłowych kotłów węglowych (zamiast palników pyłowych zawierają 
one palniki gazowe). Wytworzona para napędza następnie turbinę parową. Sposób drugi to 
zastosowanie turbozespołów z turbinami gazowymi.  

Turbina gazowa (zwana teŜ turbin ą spalinową lub silnikiem turbospalinowym) składa się 
ze spręŜarki powietrza, komory spalania i wirnika turbiny. Gaz doprowadzany jest do komory 
spalania, gdzie spala się w strumieniu spręŜonego i ogrzanego wcześniej powietrza. 
Wysokociśnieniowe spaliny podawane są na łopatki turbiny, gdzie rozpręŜają się, napędzając 
spręŜarkę i generator prądu elektrycznego. Turbozespół gazowy róŜni się od parowego 

                                                 
20 Siemens Power Journal 4/97. 
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temperaturą i ciśnieniem na wlocie i wylocie turbiny. Uzyskanie wysokiego ciśnienia pary 
wodnej w kotle jest znacznie łatwiejsze i mniej kosztowne niŜ spręŜanie powietrza, dlatego 
optymalne ciśnienie wlotowe w turbinach gazowych jest kilkakrotnie niŜsze niŜ w parowych. 
Ciśnienie wylotowe jest natomiast znacznie wyŜsze (zbliŜone do atmosferycznego), gdyŜ 
gazy odlotowe nie są kondensowane. W efekcie turbiny gazowe mają znacznie mniej stopni 
(zwykle tylko kilka) niŜ parowe. Gazy odlotowe zawierają znaczną ilość ciepła (ale teŜ 
znacznie mniej niŜ para odlotowa), które moŜna wykorzystać do celów grzewczych lub oddać 
do otoczenia jako straty energii (jeśli nie ma zapotrzebowania na ciepło). Sprawność netto 
wytwarzania energii elektrycznej w turbinach gazowych waha się od 20 do 30%20.  

NajwyŜszą sprawność netto wytwarzania energii elektrycznej uzyskuje się w blokach 
wykorzystujących układy parowo-gazowe21 [16]. Składają się one z turbiny gazowej, kotła 
odzyskowego i turbiny parowej. Gaz spala się w turbinie gazowej napędzającej generator. 
Spaliny odlotowe z turbiny kierowane są do kotła odzyskowego generującego parę, która 
napędza turbinę parową sprzęŜoną równieŜ z generatorem. W takich układach osiąga się 
sprawność obiegu cieplnego rzędu 50 – 60%, ale są one kosztowne, bo wymagają budowy 
dwu turbozespołów. Pomimo to zainteresowanie nimi w energetyce zawodowej rośnie. 
Innym, nowoczesnym rozwiązaniem, jest układ Chenga [187] (takŜe [240] – dostęp: styczeń 
2010), w którym do komory spalania gazu dodaje się parę wodną wytworzoną jak wyŜej, a 
turbinę napędza mieszanina pary i gazów spalinowych. Układ ten charakteryzuje się wyŜszą 
sprawnością niŜ układ parowo-gazowy przy niskich mocach (poniŜej 10 MW).  

2.2.2. Elektroenergetyka j ądrowa 
Zasada działania elektrowni jądrowej jest taka sama, jak innych elektrowni cieplnych parowych, 
a róŜnica polega na sposobie wytwarzania pary. W elektrowni jądrowej energię wymaganą 
do odparowania wody i przegrzania pary wodnej uzyskuje się w reaktorach jądrowych, w wyniku 
rozszczepienia jąder pierwiastków cięŜkich, głównie uranu 235. Para napędza następnie turbinę 
parową, a ta – generator prądu przemiennego. Elektrownie jądrowe mają zwykle duŜe moce – 
typowy blok to obecnie 0.9 do 1.4 GW [85], a ich sprawność cieplna waha się w granicach 30 – 
35%20 (wobec 28 – 42% osiąganych w elektrowniach węglowych).  

Do głównych zalet energetyki jądrowej zalicza się brak emisji gazów i pyłów szkodliwych dla 
środowiska, a takŜe – wbrew opiniom niektórych organizacji ekologicznych – wysokie 
bezpieczeństwo (warto nadmienić, Ŝe elektrownie węglowe produkują takŜe popiół, który 
zawiera m.in. pierwiastki promieniotwórcze) [84]. Światowe zasoby materiałów 
rozszczepialnych są bardzo wysokie i wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb energetycznych 
ludzkości na wiele tysięcy lat22. Największym problemem i źródłem kosztów jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i składowanie odpadów jądrowych, a takŜe koszty związane z zamknięciem 
elektrowni i utylizacją odpadów [84].  

Rozwój energetyki jądrowej rozpoczął się w latach pięćdziesiątych XX wieku, jego szczyt 
przypada na połowę lat sześćdziesiątych, a po katastrofie w Czarnobylu nastąpił spadek 
zainteresowania tym sposobem wytwarzania energii elektrycznej, głównie w Europie. Widać 
to w Tabelach 2.1.13 i 2.1.15. Według danych International Atomic Energy Agency 
(IAEA) 23, w 2006 roku moc zainstalowana w elektrowniach jądrowych na świecie wynosiła 
łącznie 370 GW (wobec 1614 GW zainstalowanych w elektrowniach węglowych i 567 GW 

                                                 
21 W Polsce produkuje je firma RAFAKO - licencjonobiorca firmy Nooter Eriksen w dziedzinie projektowania 
tego typu kotłów. 
22 www.cire.pl/pliki/2/jakprowadzic.pdf, dostęp: marzec 2010. 
23 Wikipedia, Energetyka jądrowa. 
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w wodnych), a do roku 2030 przewiduje się wzrost tej mocy do 473 GW. Największy udział 
energetyki jądrowej w produkowanej energii elektrycznej mają obecnie: Francja (78%), 
Belgia (54%), Korea Południowa (39%), Szwajcaria (37%), Japonia (30%), USA (19%), 
Rosja (16%). W Polsce planuje się budowę dwóch takich elektrowni z czterema blokami 
o mocy 1.6 GW kaŜdy. W roku 2030 mają one dawać 15.7% łącznej produkcji energii 
elektrycznej w Polsce (Tabela 2.1.30).  

Pomimo podobnych zasad wytwarzania energii elektrycznej, między blokami 
elektroenergetycznymi jądrowymi i węglowymi zachodzą istotne róŜnice techniczne. 
Interesujących informacji na ten temat dostarcza artykuł [85]. W elektrowni jądrowej funkcję 
kotła spełnia reaktor, w którym zachodzi kontrolowana reakcja jądrowa. Stosowane są dwa 
podstawowe układy wytwarzania pary:  

• bezpośrednio w reaktorze przez odparowanie wody chłodzącej (reaktory typu BWR – 
Boiling Water Reactor oraz RBMK – Reaktor Bolszoj Moszcznosti Kanalnyj),  

• w dodatkowym wymienniku ciepła, zwanym wytwornicą pary, w którym czynnikiem 
chłodzącym moŜe być zwykła woda lub cięŜka woda, dwutlenek węgla, hel albo ciekły sód 
(np. reaktory typu PWR – Pressurized Heavy Water Reactor).  

Wytwarzana para ma stosunkowo niskie ciśnienie i temperaturę, tj. 4.0 – 6.0 MPa i 270 – 290 oC 
w reaktorze PWR oraz 7.0 MPa i 280oC w reaktorze BWR (por. parametry pary w Tabeli 
2.2.2). Jest to zatem para nasycona (a nie przegrzana jak w kotłach), co wymaga zastosowania 
odpowiednich turbin. Niska temperatura pary wynika z samej zasady jej wytwarzania przez 
chłodzenie reaktora. Przyrost temperatury wody chłodzącej w typowym reaktorze PWR jest 
rzędu 30oC, podczas gdy w kotle energetycznym wynosi on około 300oC. WyŜszy podgrzew 
(ponad 100oC) uzyskuje się w reaktorach chłodzonych ciekłym sodem. Uzyskanie 
odpowiednich mocy przy uŜyciu reaktora jądrowego wymaga zatem bardzo duŜego 
przepływu wody (około 20 razy większego niŜ w blokach węglowych o tej samej mocy).  

Ze względu na parametry pary, w elektrowniach jądrowych muszą być stosowane inne 
turbiny niŜ w węglowych. Nie mają one części średniopręŜnej (poniewaŜ nie stosuje się tu 
przegrzewu pary). Para ma przepływ blisko dwukrotnie większy niŜ w turbinach na parę 
przegrzaną i w miarę rozpręŜania ulega częściowej kondensacji (zawilgoceniu) zarówno 
w części wysoko- jak i niskopręŜnej. Prowadzi to do zmniejszenia współczynnika 
wewnętrznej sprawności termodynamicznej turbiny, a ponadto powoduje erozję łopatek. Dla 
zredukowania wilgotności pary instaluje się m.in. zewnętrzne separatory wilgoci, a łopatki 
turbiny są wykonywane z materiałów o zwiększonej odporności na erozję i korozję. 

Konieczność instalowania pomp wody o duŜej wydajności powoduje, Ŝe zuŜycie energii na 
potrzeby własne jest w elektrowni jądrowej niewiele mniejsze niŜ w konwencjonalnej 
i wynosi średnio 4.5 – 6% (wobec 7 do 10% dla węglowych).  

Elektrownie jądrowe pracują najlepiej przy stałym obciąŜeniu, gdyŜ reaktory jądrowe 
generują ciepło takŜe po wyłączeniu i musi być ono odprowadzane. Stanowi to powaŜny 
problem bezpieczeństwa w energetyce jądrowej. Według wymagań europejskich, nowe 
elektrownie jądrowe muszą mieć współczynnik dyspozycyjności nie mniejszy niŜ 87%, 
planowane odstawienia poniŜej 25 dni/rok, wyłączenia awaryjne poniŜej jednego na 
7000 godzin pracy. Planowany okres eksploatacji bloku jądrowego wynosi obecnie 60 lat. 
Ze względu na te właściwości elektrownie jądrowe charakteryzują się względnie wysokim 
poziomem wykorzystania zainstalowanej w nich mocy.  

Najczęściej stosowanym obecnie paliwem jądrowym jest dwutlenek uranu UO2. Paliwo ładuje 
się jednorazowo w czasie przeglądu rocznego i jest ono wykorzystywane przez 1 rok. Całe 
paliwo jest wymieniane średnio co 3 lata lub rzadziej. ZuŜycie paliwa w elektrowni o mocy 
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1 GW wynosi około 40 t/rok, a elektrownia węglowa o takiej mocy zuŜywa rocznie 
około 2.5 mln t węgla kamiennego, czyli średnio 3 – 5 pociągów na dobę. W elektrowni 
jądrowej koszt paliwa stanowi zaledwie 15 – 25% wszystkich kosztów zmiennych, podczas 
gdy w elektrowni węglowej udział ten wynosi 40 – 50%, a dla gazowej około 70 – 80%. 
W efekcie energetyka jądrowa jest mniej wraŜliwa na zmiany cen paliwa. Koszty 
inwestycyjne elektroenergetyki jądrowej są jednak wysokie i przekraczają 1600 USD/kW24, 
wobec około 1000 USD/kW w energetyce węglowej.  

Ostatnio pojawiły się nowe perspektywy wykorzystania energii jądrowej. W lutym 2010 roku 
firma Hyperion Power Generation25 (USA) zaprezentowała w Polsce małe, zamknięte 
urządzenia jądrowe HPC (o promieniu 1.5m i wysokości 2.5m) przeznaczone do produkcji 
ciepła i elektryczności dla lokalnych potrzeb. MoŜna je umieścić w ziemi na głębokości 
trzech metrów, gdzie mają pracować bezpiecznie przez okres ok. 10 lat. Pojedynczy moduł 
HPC ma moc 25 MW i moŜe wytwarzać tylko elektryczność lub ciepło lub pracować 
w układzie kogeneracji, przy konkurencyjnym koszcie względem energetyki konwencjonalnej 
(koszt baterii wynosi około 25 – 32 mln USD – www.ekologika.pl, dostęp: listopad 2009). 
Upowszechnienie tej technologii stworzyłoby realną konkurencję dla energetyki zawodowej.  

2.2.3. Biomasa jako surowiec energetyczny  

2.2.3.1. Definicje, klasyfikacja, źródła biomasy i jej właściwości 
Według definicji Unii Europejskiej (Dyrektywa 2001/77/WE) biomasa oznacza podatne na 
rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak 
równieŜ podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku określa biomasę jako 
stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 
biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz 
leśnej, przemysłu przetwarzającego oraz ich produkty, a takŜe części pozostałych odpadów, 
które ulegają biodegradacji (Dz. U. Nr 267, poz. 2656). Bardziej szczegółową definicję 
zamieszczono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. [233] 
w załączniku 1 część F. Została ona podana w pełnym brzmieniu w Spisie terminów uŜywanych 
w niniejszej rozprawie. Nieco zmodyfikowaną definicję biomasy zawiera Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 (Dz.U. Nr 34, poz.182, 2010) [231] w brzmieniu:  

biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 
biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz 
leśnej, a takŜe przemysłu przetwarzającego ich produkty, a takŜe części pozostałych odpadów, 
które ulegają biodegradacji oraz ziarna zbóŜ niespełniające wymagań jakościowych dla zbóŜ 
w zakupie interwencyjnym (...).  

Zasadnicza zmiana w stosunku do [233] polega na zakwalifikowaniu do biomasy odpadowej 
ziaren zbóŜ nie spełniających spoŜywczych wymagań jakościowych26.  

                                                 
24 Oznacza to, Ŝe koszt planowanych w Polsce elektrowni jądrowych (4 bloki po 1.6 GW) przekroczy 
10 mld USD). Według nowszych szacunków koszt ten przekroczy 19 mld Euro (www.ekologika.pl, 20.11.2009). 
25 Rzeczpospolita, 27 luty 2010. Patrz takŜe http://www.hyperionpowergeneration.com/product.html oraz 
www.ekologika.pl z dnia 20.11.2009.  
26 JuŜ w październiku 2009 r. na stronie www.solaris18.blogspot.com sygnalizowano, Ŝe wobec promocji 
produkcji energii elektrycznej z OZE (patrz podrozdział 2.4) energetyka zawodowa moŜe oferować znacznie 
wyŜsze ceny za takie zboŜa niŜ rynek rolny (nawet ponad 900 zł za tonę, a uwzględniając tylko wartość 
zielonych certyfikatów – co najmniej 570 zł/t).  
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Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 [232] wprowadza implicite 
podział biomasy na leśną i pozaleśną (w Rozporządzeniu nazwane jako grupa I i grupa II):  

Biomasa leśna: odpady i pozostałości z produkcji leśnej, a takŜe przemysłu przetwarzającego 
jej produkty (grupa I). 

Biomasa pozaleśna: biomasa pochodząca z upraw energetycznych lub odpadów 
i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a takŜe części 
pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (grupa II).  

Polityka energetyczna rządu polskiego zakłada, Ŝe głównym źródłem biomasy przeznaczanej 
na cele energetyczne powinna być biomasa pozaleśna, głównie uprawy roślin energetycznych, 
takich jak: szybkorosnąca wierzba wiciowa, malwa pensylwańska, trawy wieloletnie, zboŜa 
energetyczne i inne. Jak wspomniano we Wstępie rozprawy, rośliny te nie wymagają 
warunków innych niŜ występujące w Polsce, co stwarza moŜliwości oddziaływania na ich 
bazę zasobową przez odpowiednią politykę regionalną [218].  

Rośliny zielone absorbują energię słoneczną w procesie fotosyntezy, co umoŜliwia ich Ŝycie 
i wzrost. Reakcja ta polega na tworzeniu się skoncentrowanej substancji (np. drewna) 
z rozproszonych substratów takich jak: dwutlenek węgla CO2 z atmosfery, woda H2O z gleby 
oraz światło dochodzące ze słońca [113]:  

n (CO2 + 2 H2O + hν) � n O2 + n H2O + (CH2O)n + n 470 kJ  (2.2.3) 

gdzie hν określa energię kwantu świetlnego zaś biomasa symbolicznie została zapisana za 
pomocą wzoru sumarycznego jako (CH2O)n.  

Warto nadmienić, Ŝe proces fotosyntezy jest prawdopodobnie pierwotną przyczyną powstania 
zasobów wszystkich paliw konwencjonalnych (oczywiście oprócz atomowej) obecnie 
dostępnych. Biomasa zalegająca przez wiele tysięcy lat w pokładach skalnych, na skutek 
procesów odtleniania w warunkach długotrwałego oddziaływania wysokiego ciśnienia, 
przekształciła się w węgiel kamienny lub węgiel brunatny oraz gaz ziemny. Zasobów tych nie 
zalicza się jednak do odnawialnych ze względu na nierealnie długi okres czasu ich odtwarzania. 

Energia zmagazynowana obecnie w roślinach i zwierzętach oraz w odpadach i odchodach 
zwierzęcych nazywana jest energią biomasy. Energię skumulowaną w biomasie moŜemy 
odzyskać poprzez jej spalanie – w formie ciepła lub na drodze bezpośredniej konwersji na 
energię elektryczną. Podczas spalania biomasy powstaje dwutlenek węgla (CO2) w ilości, która 
została zaabsorbowany przez rośliny podczas ich wzrostu. Spalanie biomasy jest więc procesem 
odwrotnym do procesu fotosyntezy – patrz Rys.2.2.2.  

. 

Fotosynteza

ROŚLINY

H2O CO2 O2hν

BIOMASA
Przetwarzanie 
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H2O CO2 O2

 

Rys.2.2.2. Obieg dwutlenku węgla w procesie wykorzystania biomasy  
Źródło: [92] 

Rysunek 2.2.2 pokazuje, Ŝe ilość dwutlenku węgla zuŜywana w trakcie procesu fotosyntezy 
i wytwarzana w procesie spalania wzajemnie się bilansuje. W przyrodzie cała biomasa ulega 
ostatecznie naturalnemu rozkładowi z wydzieleniem ciepła. Tak więc prowadzenie procesu 
spalania biomasy z wydzieleniem ciepła imituje naturalny proces zachodzący na co dzień 
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w przyrodzie. Właśnie dlatego energia, którą uzyskujemy z biomasy jest formą energii 
odnawialnej. MoŜna bowiem przyjąć, Ŝe uŜytkowanie tej energii nie powoduje emisji CO2 
do środowiska, w przeciwieństwie do paliw kopalnych. 

Spośród wszystkich OZE biomasa jest tym szczególnym rodzajem energii odnawialnej, która 
wykazuje wyjątkową zdolność do magazynowania i przetwarzania energii słonecznej. 
Ponadto biomasa jest równieŜ źródłem pierwiastka węgla C, dzięki czemu moŜe być łatwo 
przetwarzana na paliwa stałe, ciekłe oraz gazowe.  

Biomasę przeznaczoną na cele energetyczne i oferowaną w postaci produktów handlowych 
nazywa się ogólnie biopaliwami [158]. MoŜna je podzielić na biopaliwa w formie pierwotnej 
i przetworzonej (wtórnej). Dla uproszczenia biopaliwa w formie pierwotnej będą nazywane 
biomasą. Z punktu widzenia logistyki wykorzystania, biomasę moŜna podzielić na stałą, 
ciekłą i gazową.  

Wszystkie formalnie dopuszczalne źródła biomasy stałej zostały enumeratywnie wymienione 
w rozporządzeniu [233]. Ogólnie mogą nimi być: drewno, ziarna zbóŜ energetycznych, łuski 
nasion, słoma i inne rośliny trawiaste, algi, osady ściekowe.  

Pierwotną biomasę ciekłą stanowią ciekłe odpady produkcji rolnej, natomiast wtórne 
produkty ciekłe to biopaliwa wytworzone na duŜą skalę z nasion roślin oleistych (olej 
napędowy) lub w wyniku fermentacji innych roślin (bioetanol), a więc z pierwotnej biomasy 
stałej. Są one produktami przemysłu paliwowego, a planowany wzrost ich produkcji moŜe 
wprowadzać istotne zakłócenie na rynku biomasy w Polsce (patrz Tabela 2.1.22). 

Pierwotne biopaliwa gazowe (biogaz) wytwarzają się w wyniku fermentacji odpadów na 
składowiskach komunalnych, osadów ściekowych w oczyszczalniach, odpadów 
przemysłowych (zwłaszcza z przemysłu spoŜywczego) i odpadów zwierzęcych. Są one coraz 
intensywnej wykorzystywane w sektorze energetyki odnawialnej, co wynika z presji na 
ekologiczną utylizację odpadów, za którą idzie stała poprawa wskaźników ekonomicznych 
i ekologicznych utylizacji. Biogaz o duŜej zawartości metanu (powyŜej 40%) moŜe być 
stosowany do celów uŜytkowych, głównie energetycznych, lub w innych procesach 
technologicznych. Typowe przykłady wykorzystania obejmują:  

• produkcję energii elektrycznej w silnikach spalania wewnętrznego lub turbinach,  

• produkcję energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych,  

• produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych,  

• dostarczanie gazu wysypiskowego do sieci gazowej,  

• wykorzystanie gazu jako paliwa do silników trakcyjnych/pojazdów,  

• wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu. 

Od 2010 roku obserwuje się duŜe zainteresowanie wykorzystaniem biogazu do produkcji 
ciepła w wytwórniach nieduŜej mocy (np. na potrzeby własne i produkcji rolnej). MoŜe to 
mieć istotny wpływ na zbyt ciepła z kogeneracji energii elektrycznej i ciepła.   

Obiektem badań w niniejszej rozprawie będzie biomasa stała widziana jako pierwotny 
i przetworzony surowiec energetyczny (biopaliwa stałe). Stanowi ona bowiem główny 
przedmiot zainteresowania energetyki zawodowej.  

Biomasę energetyczną stałą moŜna podzielić na trzy obszerne grupy, róŜniące się sposobem 
jej pozyskiwania i zbierania: 

1. drewno i odpady drzewne (biomasa drzewna), 

2. słomy i trawy (biomasa słomiasta), 

3. skorupy i łuski (biomasa odpadowa).  
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Największe trudności z wykorzystaniem biomasy bezpośrednio do celów energetycznych 
wynikają z jej zawilgocenia, małej gęstości nasypowej oraz rozproszenia produkcji [92]. 
Właściwości biomasy charakteryzuje się dla biomasy świeŜej, po jej wysuszeniu do stanu 
równowagi z wilgotnością atmosferyczną (stan powietrzno-suchy) i dla suchej masy, tj. po 
całkowitym usunięciu wody w warunkach laboratoryjnych. Wilgotność drewna świeŜego 
wynosi od 30% do 120% wagowo, średnio – około 50%, a w stanie powietrzno-suchym od 
13% do 20% – średnio około 15% [158].  

Woda zawarta w biomasie musi być odparowana w pierwszej fazie jej spalania. Z tego 
względu w bilansie energii pozyskiwanej z tego surowca istotne jest rozróŜnienie jej trzech 
podstawowych parametrów energetycznych, tj.: wartości opałowej, ciepła spalania i wartości 
energetycznej (definicje tych pojęć zaczerpnięte z [223] podano w Spisie terminów). Niech 
Wo oznacza wartość opałową paliwa przy udziale wagowym w zawartej w nim wody (tzw. 
wilgotność) i udziale wagowym H wodoru zawartego w suchym paliwie [MJ/kg], Qs – ciepło 
tego spalania paliwa, h – jego wartość energetyczną [MJ/kg]. PowyŜsze wielkości związane 
są zaleŜnościami [158]:  

wHQwW so ⋅−⋅⋅−⋅−= 447.2)01.9477.2()1( ,    (2.2.4) 

HwwWQ os ⋅⋅+−⋅+= 01.9477.2)1/()447.2( ,    (2.2.5) 

)1( wQh s −⋅=       (2.2.6) 

Ciepło spalania zaleŜy od budowy chemicznej paliwa i będzie wykorzystywane jako jego 
parametr energetyczny niezaleŜny od wilgotności. W kotłach energetycznych duŜej mocy 
(przy spalaniu stacjonarnym) ciepło parowania wody jest odzyskiwane przez schładzanie 
spalin w układach wymiany ciepła [158]. Zatem dla energetyki zawodowej zawartość energii 
w paliwie o wilgotności w najlepiej charakteryzuje jego wartość energetyczna lub ciepło 
spalania, ale w obliczeniach bilansowych i w rozliczeniach handlowych w Polsce ilość energii 
określa się wartością opałową [158]. Wartość opałowa suchej masy drzewnej jest o około 6.5% 
niŜsza niŜ jej ciepło spalania (dla drewna udział wagowy wodoru H wynosi około 6%). Dla 
węgla róŜnica ta wynosi około 5%, a dla gazu ziemnego – około 10% [158]. 

Jeśli znane jest ciepło spalania biomasy, zawartość wodoru i jej wartość opałowa, to 
wilgotność odpowiadającą tej wartości opałowej moŜna obliczyć ze wzoru:  
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Gęstość biomasy zaleŜy od typu materiału organicznego, stopnia jego upakowania oraz od 
zawartości wilgoci. WyróŜnia się gęstość gabarytową samych roślin (masy drzewnej, masy 
organicznej [t/m3]) oraz gęstość transportową (nasypową). Dla drewna często podaje się 
gęstość transportową drewna litego ułoŜonego, wyraŜoną w jednostkach masy zawartej 
w tzw. metrze przestrzennym (mp), np. (t/mp). Metr przestrzenny obejmuje równieŜ puste 
przestrzenie między kawałkami drzewa litego. Dla biomasy rozdrobnionej podaje się 
tzw. gęstość nasypową, tj. masę zawartą w 1m3 luźno usypanych kawałków masy 
organicznej.  

Największe zasoby biomasy stałej skoncentrowane są na obszarach intensywnej produkcji 
rolnej i drzewnej. W licznych opracowaniach podkreśla się, Ŝe głównym źródłem biomasy 
przeznaczonej na wytwarzanie energii energetycznej i ciepła w Polsce i w Europie będą 
uprawy szybkorosnących roślin energetycznych [199]. Obszerną, wieloaspektową analizę 
produkcji rolnej na cele energetyczne w Polsce zawiera ekspertyza [223]. Scharakteryzowano 
w niej między innymi typy najczęściej uprawianych wieloletnich roślin energetycznych, ich 
bazę zasobową w Polsce i sposoby przetwarzania. Najbardziej wydajnymi roślinami 
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energetycznymi są: wierzba energetyczna i topole (biomasa drzewna), ślazowiec 
pensylwański, miskant olbrzymi i mozga trzcinowata (biomasa słomiasta) [223]. PoniŜej 
podano ich krótką charakterystykę z wykorzystaniem informacji zawartych w [99] i [223]. 

Wśród roślin drzewiastych i krzewiastych w Polsce najszerzej stosowane są uprawy wierzby 
energetycznej, głównie odmiany wierzby wiciowej (Salix viminalis) i topoli (topole zalicza 
się równieŜ do rodziny wierzbowatych). Wierzba wiciowa jest najbardziej rozpowszechnioną 
rośliną uprawianą na cele energetyczne (w 2007 roku jej plantacje stanowiły 90% upraw 
energetycznych). Roczny przyrost jej masy drzewnej jest w polskich warunkach około 
14.krotnie większy niŜ w typowym lesie o tej samej powierzchni. Liczne odmiany tej rośliny 
moŜna uprawiać na glebach gorszej jakości (klasa III, IV, V) w całej Polsce (włącznie 
z terenami podgórskimi, do wysokości 550 m.n.p.m.). Gorszej jakości gleby wymagają 
jednak wzbogacania nawozami organicznymi (np. osadami ściekowymi z komunalnych 
oczyszczalni ścieków), zarówno przed załoŜeniem plantacji jak i w pierwszych latach jej 
prowadzenia. Warunkiem dobrego plonowania jest takŜe odpowiednia ilość opadów lub 
dodatkowe nawadnianie. Na 1 ha plantacji naleŜy przeznaczyć od 20 do 30 tys. sadzonek 
(w 2007 r. cena 1 sadzonki wynosiła w przybliŜeniu 0.30 zł) [99]. Zbiory moŜna prowadzić 
w cyklach 1-, 2-, 3-, 4-letnich, przy czym najlepsze właściwości energetyczne (najniŜszą 
zawartość wilgoci) i najlepszą wydajność uzyskuje się w cyklu trzyletnim. Po trzech latach 
osiąga się plony w wysokości 12 – 15 t/ha biomasy o wilgotności 43 – 58% (w zaleŜności od 
terminu zbioru) i wartości opałowej 13 – 16 MJ/kg (wg [99] plony mogą dochodzić nawet do 
20 t/rok i osiągać wartość opałową 17.5 MJ/kg). ZaleŜność plonowania i ciepła spalania od 
cyklu zbiorów ilustruje Tabela 2.2.4 [158].  

Tabela 2.2.4. Średnie plony wierzby i jej parametry energetyczne  
Źródło: [158], [165] 

Cykl zbioru Plon wierzby wilgotnej  Plon suchej masy Wartość opałowa 
suchej masy/ ciepło 

spalania MJ/kg  

Ekwiwalent 
w tonach 
węgla  

t/ha 
zbioru 

t/ha średnio 
na rok 

t/ha 
zbioru 

t/ha średnio 
na rok 

coroczny 22.7 22.7 11.2 11.2 19.3 / 20.6 7.2 

co 2 lata 55.4 27.7 27.8 13.9 19.7 / 21.0 9.1 

co 3 lata 90.8 30.1 46.8 15.6 19.6 / 21.0 10.2 

co 4 lata 193.2 48.3 (48%) 100 25.0 19.6 / 20.3 10.2 

ślazowiec 1r  17.1 (25%)  12.8   

Wierzbę ścina się zimą, kiedy jej wilgotność jest najniŜsza. Potem, w stanie powietrzno 
suchym, wilgotność obniŜa się do około 20%. Po upływie jednego roku od załoŜenia plantacji 
moŜna otrzymać własne sadzonki, przydatne do zwiększenia areału plantacji. Dobrze 
prowadzone plantacje energetyczne wierzby mogą być eksploatowane przez 25 do 30 lat, 
z moŜliwością 5 – 8-krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10 – 15 ton suchej masy z 1 ha 
rocznie. Po upływie tego czasu plonowanie zaczyna spadać i konieczna jest likwidacja plantacji. 

Ślazowiec pensylwański (Sidahermaphrodita Rusby) jest jednym z nowych gatunków 
uprawianych w Polsce. Roślina ta ma małe wymagania klimatyczne i glebowe. MoŜe być 
uprawiana na wszystkich glebach występujących w Polsce, takŜe piaszczystych V klasy, ale 
odpowiednio uwilgoconych. Jest odporna na okresowe susze. Ilość produkowanej masy 
zaleŜy jednak od jakości gleby i jej nawilgocenia (na dobrych glebach łodygi osiągają 
wysokość 4m). Jej plantacje mogą być eksploatowane przez 15 do 20 lat, przy czym 
wydajność osiąga maksimum po 4 latach. Dobierając odpowiednio termin zbioru moŜna 
uzyskać łodygi o zawartości wilgoci niŜszej niŜ 30%: w październiku zawierają one średnio 
43% wody, a w grudniu wilgotność spada do 28%, co pozwala na ich bezpośrednie spalanie. 
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Według [165] plonowanie jednorocznych pędów wynosi 17.1 t/ha/rok świeŜej masy 
o wilgotności 25%.   

Miskant olbrzymi (Miscanthus sinesis giganteus) jest rośliną wieloletnią, naleŜącą do 
rodziny traw o bardzo sztywnych i twardych łodygach, osiągających wysokość od 2 do 3 m. 
Charakteryzuje się szybkim wzrostem oraz wysokim plonem biomasy. Plon Miscanthusa 
wynosi około 30 ton suchej masy z 1 ha. NajwyŜszy plon uzyskuje się po 3.latach wzrostu 
rośliny. Okres wydajnego eksploatowania plantacji wynosi około 20 lat. Trawa ta nie ma 
szczególnych wymagań co do typu gleby (nawet V, VI klasa). Małe wymagania glebowe tej 
rośliny dają moŜliwość prowadzenia jej uprawy na terenach zanieczyszczonych przemysłowo, 
co powoduje biologiczną rekultywację gleby. Wymagania dotyczące opadów są zbliŜone do 
parametrów klimatycznych jakie panują w naszym kraju. Zbiór zalecany jest w okresie 
wczesnojesiennym (wrzesień), gdyŜ w okresie zimowym moŜna zaobserwować powaŜne 
obniŜenie plonu suchej masy z uwagi na utratę duŜej części liści. 

Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) jest wieloletnią trawą typu ozimego, uprawianą 
często w mieszance z innymi trawami na wilgotnych łąkach, ale ze względu na wysokie plony 
i zajmowane siedliska jest obiecującą rośliną energetyczna. Mozga dobrze rośnie na terenach 
umiarkowanie wilgotnych i mokrych o glebach Ŝyznych mineralnych oraz torfowych, ale 
moŜna ją uprawiać na glebach zanieczyszczonych, nie nadających się do upraw spoŜywczych. 
Roślina ta toleruje okresowe zalewanie wodą przepływającą. Jest łatwa w uprawie. 
Po pierwszym roku zabiegi agrotechniczne ograniczają się do nawoŜenia i zbioru. Zbiór 
odbywa się wiosną, a pierwsze plony przemysłowe moŜna uzyskać w 3.roku uprawy. 
W korzystnych warunkach plony osiągają 10 – 15 t suchej masy z 1 ha [46]. Podczas zbioru 
tej rośliny moŜna uzyskać sieczkę o gęstości 70 kg/m3 lub bele o większym zagęszczeniu tj. 
130 – 180 kg/m3. Tak przygotowany surowiec wykorzystuje się do produkcji pelet lub spala 
bezpośrednio w formie sieczki albo kostek (http://www.wnp.pl – dostęp: marzec 2010). 
NajniŜsza wilgotność w chwili zbioru to 10%, ale na ogół wynosi 25 %. Plonowanie średnie 
w Europie wynosi 6 – 8 t suchej masy z 1 ha, co daje ok. 16 – 28 MWh/ha. W Polsce 
uzyskuje się do 15 t/ha suchej masy. Właściwości fizykochemiczne mozgi trzcinowatej są 
zbliŜone do właściwości zrębków drzewnych, przy czym mozga ma niŜszą wilgotność w 
chwili zbioru niŜ drewno, ale teŜ niŜsze ciepło spalania (www.wnp.pl– dostęp: marzec 2010).  

RozwaŜając wykorzystanie biomasy dla celów energetycznych naleŜy wziąć pod uwagę 
uboczne efekty ekologiczne jej produkcji i przetwarzania. Problem wpływu upraw 
wieloletnich roślin energetycznych na środowisko jest przedmiotem badań w wielu krajach 
(patrz np. [199]). Uprawy roślin energetycznych powodują emisję gazów cieplarnianych, 
przede wszystkim przez spalanie paliwa w czasie pracy maszyn rolniczych, ale równieŜ 
pośrednio – przy produkcji tych maszyn, produkcji nawozów sztucznych i środków ochrony 
roślin. Z analiz cyklu Ŝycia (LCA) tych upraw referowanych w [223] wynika, Ŝe istotne 
znaczenie moŜe mieć równieŜ emisja tlenków azotu uwalnianych z gleby w czasie uprawy 
tych roślin. NiŜsze emisje występują na plantacjach roślin wieloletnich w porównaniu 
z uprawami jednorocznymi. Badania wskazują [223], Ŝe zrównowaŜona produkcja biomasy 
roślinnej na plantacjach wieloletnich nie wpływa negatywnie na właściwości fizyczne, 
chemiczne i biologiczne gleby. Wymagane jest jednak ograniczenie zabiegów 
agrotechnicznych, nawoŜenia oraz ilości stosowanych chemicznych środków ochrony roślin. 

Wymienione pierwotne biopaliwa stałe przetwarza się często do postaci wtórnej, wysuszonej, 
rozdrobnionej, zagęszczonej, spojonej i sprasowanej [223]. Drewno lite jest rozdrabniane do 
postaci zrębków, a wióry, trociny i pył drzewny przetwarza się na brykiety lub pelety. 
Biomasa słomiasta jest dostarczana w postaci bel, kostek małych i duŜych [70], a coraz 
częściej takŜe w postaci brykietów lub peletów. Tak przetworzone surowce osiągają większe 
wartości opałowe (właściwości zbliŜone do węgla) i są wygodniejsze do transportu (mają 
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większą gęstość nasypową), ale ich produkcja jest bardziej kosztowna i energochłonna. 
W związku z tym zakres i miejsce wstępnego przetwarzania biomasy jest jednym 
z istotniejszych elementów optymalizacji logistyki dostaw ([14], [22]).  

Zr ębki drzewne energetyczne to niewielkie, romboidalne kawałki drewna o wymiarach od 
5 do 100 mm (PKN-CEN/TS 14961:2005). Są one wytwarzane przy pomocy urządzeń 
zwanych rębakami z całego drzewa (włącznie z gałęziami). Zrębki produkowane z drewna 
świeŜego, świeŜych odpadów drzewnych i części zielonych drzew mają wilgotność około  
50 – 60% całkowitej masy, a wykorzystanie drewna suszonego w stertach latem przez 3 do 
6 miesięcy daje zrębki o wilgotności 35 – 45% całkowitej masy. Większą wilgotność mają 
zrębki produkowane z cienkich gałęzi niŜ z drewna grubego. Zawartość popiołu zaleŜy od 
gatunku drzewa i stopnia zanieczyszczenia drewna glebą, piaskiem itp. [223]. 

Brykiety i pelety drzewne ([196], [223]) wytwarza się w procesie aglomeracji ciśnieniowej, 
w którym materiał sypki, poddany działaniu wysokiego ciśnienia (rzędu 60 MPa) 
i podwyŜszonej temperatury (20 – 180oC), przyjmuje trwały kształt o określonych gabarytach 
wskutek oddziaływania sił kohezji. Pelety są to na ogół cylindryczne kształtki o średnicy 
 4 – 10 mm i długości nie większej niŜ 20 – 50 mm (DIN 51731; PKN-CEN/TS 14961) ([223] 
za [78]). Brykiety to nieco większe bryły o kształcie walca lub prostopadłościanu, o średnicy 
lub boku podstawy od 30 mm do 120 mm. Podstawowym parametrem jest gęstość 
aglomeratów, która rośnie ze wzrostem temperatury granulacji. Dla samego materiału peletów 
waha się ona od 1 do 1.4 t/m3. Gęstość nasypowa wynosi od 0.5 do 0.6 t/m3, wilgotność do 
12%, a wartość opałowa od 16.8 do 17.6 MJ/kg [223]. Zagęszczanie trocin i słomy 
w podwyŜszonej temperaturze (ponad 150oC) powoduje częściową hydrolizę oraz 
dekrystalizację celulozy, co powoduje uplastycznienie materiału ([223]). Brykiety i pelety 
z biomasy są zaliczane do wysokoprzetworzonych biopaliw stałych.  

Przetwarzanie biomasy jest jednak procesem energochłonnym, co naleŜy brać pod uwagę 
przy ocenach jej zasobów. W Tabeli 2.2.5 podano oszacowania własne zuŜycia energii na 
poszczególnych etapach przygotowania biopaliw stałych, opracowane na podstawie innych 
danych zaczerpniętych ze str. 88 monografii [158].  

Tabela 2.2.5. Nakłady energetyczne i koszty związane z przygotowaniem biopaliw stałych (wartość 
opałowa suchej masy słomy 17.3 GJ/t, suchego drewna 19.2 GJ/t)  

Źródło: [158] 

Proces Koszt na 1 tonę 
paliwa surowego 

ZuŜycie energii na 
1t paliwa surowego 

% wartości opałowej 
biomasy suchej  

USD PLN GJ kWhe słomiastej drzewnej 
Kawałkowanie, struganie, siekanie 8 26 0.162 15 0.93 0.84 
Rozdrabnianie 16 54 0.270 25 1.56 1.41 
Mielenie 40 132 0.432 40 2.50 2.25 
Separacja, przesiewanie 12 40 0.108 10 0.62 0.56 
Brykietyzacja, granulacja 10-32 33-100 0.16-0.86 15-80 0.93-5.0 0.84-4.5 
Suszenie z 50 do 15% wagowo 9 30 ≈0.93  5.40 4.85 
Razem 95-117 315-380 2.06-2.80  12-18 10 -14.5 

Obok zuŜycia energii podano ubytek produkcji energii elektrycznej [kWhe] spowodowany 
przetwarzaniem biomasy, który oszacowano przy załoŜeniu 33% sprawności brutto (zuŜycie 
energii podzielono przez 3). Wydatek energii na suszenie przyjęto równy ciepłu parowania 
wody. Według danych zawartych w [158] wytwarzanie granulatów z drewna lub słomy moŜe 
pochłaniać od 2 do 10% energii zawartej w suchej masie, tj. od 10 – 30% wartości opałowej 
biomasy świeŜej.  
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W referacie [28] podano bardziej niekorzystne oszacowania, poparte danymi dla typowych 
urządzeń wykorzystywanych do przeróbki biomasy. Przedstawiają się one następująco:  
1. ścinanie biomasy 0.25% – 0.5% wartości opałowej, 
2. rozdrabnianie 1% – 2.5 % wartości opałowej, 
3. suszenie i granulacja (peletowanie/brykietowanie) 20% – 30% wartości opałowej, 

a) pelety średnio 3.3 GJ/t ciepła i 1 GJ/t energii elektrycznej, razem 4.3 GJ/t,  
b) brykiety średnio 2.8 GJ/t ciepła i 0.8 GJ/t energii elektrycznej, razem 3.6 GJ/t, 

4. pakowanie i dystrybucja 5% wartości opałowej. 
Łącznie:   26% – 38% wartości opałowej. 

Jak widać produkcja granulatów z biomasy świeŜej moŜe pochłonąć nawet do 40% wartości 
opałowej biomasy (wartość opałową szacowano na 12 – 15 GJ/t, co odpowiada wilgotności 
od około 20% do 33%). 

2.2.3.2. Dane i zaleŜności dla ciepła spalania i gęstości biopaliw stałych 
Z punktu widzenia planowania logistyki dostaw biomasy dla energetyki zawodowej bardzo 
istotne znaczenie ma moŜliwość szacowania ciepła spalania i gęstości transportowej biopaliw 
stałych wykorzystywanych w elektrowniach w procesach współspalania. Biomasa stała moŜe 
być dostępna jako pierwotny produkt handlowy w postaci ([30], [67], [72]):  

• drewna i odpadów drzewnych, w tym: w postaci kawałkowej (lite drewno) i rozdrobnionej 
(kora drzewna, zrębki drzewne, wióry, trociny, pył drzewny) oraz zrębków z szybko-
rosnących gatunków drzewiastych (np. wierzby z gatunku Salix Viminalis, topoli),  

• rozdrobnionych odpadów pozyskiwanych z przemysłu przetwórstwa spoŜywczego 
(makuchy, śruta rzepakowa, łuski słonecznika),  

• szeregu innych odpadów roślinnych powstających na róŜnych etapach uprawy 
i pozyskiwania, jak teŜ przetwarzania przemysłowego produktów,  

• ziarna zbóŜ przemysłowych (pszenŜyto) i odpadów innych zbóŜ, ziarna rzepaku,  

• słomy zbóŜ i z upraw specjalnych roślin energetycznych, w postaci luźnej rozdrobnionej 
i pociętej (sieczka) lub sprasowanej (baloty ze słomy Ŝółtej i szarej) [70]. 

Ponadto wykorzystuje się biomasę w postaci przetworzonej na pelety i brykiety z drewna oraz 
ze słomy i odpadów rolnych wymienionych wyŜej.  

W literaturze podaje się najczęściej wartości opałowe Wo, zawartość wilgoci w (wagowo) 
i udział procentowy wagowy wodoru H w suchym materiale organicznym przedziałowo 
(patrz [92], [132], [158], [184], www.biomasa.org/jako_paliwo – dostęp: czerwiec 2010) dla 
poszczególnych typów biomasy (drewno, kora, trawy, słoma, ziarno itp.) lub dane empiryczne 
dotyczące konkretnego materiału ([70], [139], [172], [244]). Na podstawie tych danych 
moŜna obliczyć ciepło spalania wg wzoru (2.2.5), które dla danego materiału nie zaleŜy od 
wilgotności. W niektórych opracowaniach podawane są równieŜ wartości ciepła spalania (np. 
[158], [184], [244], [170]).  

Dane dotyczące gęstości biomasy są równieŜ podawane szacunkowo w przedziałach, często 
wraz z oszacowanym zakresem wilgotności lub tylko z informacją co do stanu biomasy 
(świeŜa, stan powietrzno-suchy, sucha) ([2], [223]), a w niektórych pracach dla konkretnych 
materiałów przy określonej wilgotności ([2], [170], [171], [175], [244]). Dotyczą one 
przewaŜnie gęstości transportowej, często bez sprecyzowania formy upakowania (drewno 
ułoŜone, materiał luźny). W poradniku [2] zamieszczono dokładne dane o gęstości litego 
drewna wybranych drzew leśnych. Z informacji zamieszczonych na stronie [244] dotyczących 
zaleŜności wartości opałowej (wyraŜonej w GJ/m3) od wilgotności dla wierzby energetycznej i 
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innych drzew moŜna obliczyć odpowiadające im gęstości (przy znanym cieple spalania). 
Konfrontacja tych obliczeń z innymi danymi wskazuje, Ŝe dotyczą one drewna ułoŜonego.  

Dane pozyskane z powyŜszych źródeł zestawiono w Tabelach 2.2.6, 2.2.7 i 2.2.8. Dostępne 
dane z tego samego źródła przy róŜnej wilgotności (niekoniecznie dotyczące tego samego 
materiału) zestawiono w sąsiadujących podwierszach, a z róŜnych źródeł – w kolejnych 
wierszach. Oryginalne wartości opałowe Wo przeliczono na ciepło spalania Qs obl. 

Tabela 2.2.6. Właściwości fizyczne biomasy nieprzetworzonej leśnej  
Źródło: [92], [132], [158], [244], obliczenia własne 

Nr Nazwa 
Dane empiryczne, Parametry obliczone i załoŜone 

H 
%w 

Wilg 
%w 

Wo  
GJ/t 

Gęstość 
t/m3 

 Współcz 
gęstości  

ρw ref 
t/m3

 

ρs ref 
t/m3 

Qs obl 
GJ/t 

Qs zał 
GJ/t 

1 Dąb 6.1 
  0 
15 

17.77 
14.72 

0.660 
0.690 

b=1.65 
0.66 
0.69 

0.66 
19.11 
19.09 

20.0 

2 Dąb 6.1 
 15 
50 

15.35 
8.76 

0.690 
1.080 

b=1.65 
0.69 
0.97 

0.66 
19.83 
21.31 

20.0 

3 Buk 6.2 
  0 
15 

18.83 
15.20 

0.690 
0.730 

b=1.65 
0.69 
0.72 

0.69 
20.20 
19.68 

20.0 

4 Buk 6.2 
 15 
50 

14.51 
9.56 

0.730 
0.990 

b=1.65 
0.72 
1.01 

0.69 
18.87 
22.93 

20.0 

5 Brzoza 5.9 
  0 
15 

20.11 
16.73 

0.620 
0.660 

b=1.65 
0.62 
0.65 

0.62 
21.42 
21.42 

19.5 

6 Brzoza 5.9 
 15 
50 

14.35 
9.01 

0.660 
0.940 

b=1.65 
0.65 
0.91 

0.62 
18.62 
21.77 

19.5 

7 Modrzew 6.1 
  0 
15 

18.50 
15.35 

0.590 
0.630 

a=1.55 
0.59 
0.62 

0.59 
19.84 
19.84 

18.5 

8 Modrzew 6.1 
 15 
50 

13.57 
10.05 

0.630 
0.760 

a=1.50 
0.62 
0.80 

0.59 
17.74 
23.90 

18.5 

9 Sosna 6.2 
  0 
15 

18.57 
15.42 

0.550 
0.580 

a=1.60 
0.55 
0.58 

0.55 
19.94 
19.94 

18.5 

10 Sosna 6.2 
 15 
50 

13.45 
9.96 

0.580 
0.700 

a=1.60 
0.58 
0.73 

0.55 
17.62 
23.73 

18.5 

11 Olcha 6.2 
  0 
15 

17.97 
14.90 

0.490 
0.530 

a=1.35 
0.49 
0.53 

0.49 
19.34 
19.33 

19.5 

12 Olcha 6.2 
 15 
50 

14.72 
10.10 

0.530 
0.690 

a=1.35 
0.53 
0.68 

0.49 
19.11 
24.02 

19.5 

13 Świerk 6.0 
  0 
15 

20.47 
17.03 

0.460 
0.490 

b=1.40 
0.46 
0.49 

0.46 
21.79 
21.79 

19.5 

14 Świerk 6.0 
 15 
50 

15.16 
8.97 

0.490 
0.740 

b=1.40 
0.49 
0.74 

0.46 
19.59 
21.72 

19.5 

15 Jodła 6.3 
  0 
15 

19.34 
16.07 

0.480 
0.520 

a=1.30 
0.48 
0.52 

0.48 
20.73 
20.73 

20.0 

16 
Jodła 
świeŜa 

6.2 
  0 
15 

18.82 
15.62 

0.360 
0.420 

b=1.00 
0.36 
0.42 

0.36 
20.19 
20.18 

20.0 

17 Topola 6.1 
  0 
15 

17.92 
14.85 

0.380 
0.450 

a=1.00 
0.38 
0.44 

0.38 
19.26 
19.25 

19.0 

18 Grab 6.1 
  0 
15 

17.61 
14.60 

0.700 
0.740 

b=1.65 
0.70 
0.73 

0.70 
18.95 
18.95 

19.0 

19 Jesion 6.1 
  0 
15 

18.42 
15.28 

0.680 
0.710 

b=1.65 
0.68 
0.71 

0.68 
19.76 
19.75 

20.0 

20 Kora 6.0 
 45 
65 

 9.06  
4.88 

0.582 
0.914 

b=1.30 
0.59 
0.89 

0.38 
19.80 
19.81 

20.0 
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Przeliczenie to ujawnia niespójność zarówno danych przedziałowych, jak i pochodzących 
z róŜnych źródeł, co wynika ze zróŜnicowania ciepła spalania dla poszczególnych materiałów 
tego samego rodzaju. W dalszej części niniejszej rozprawy przyjęto arbitralnie wartości ciepła 
spalania Qs zał dla poszczególnych rodzajów biomasy leśnej (Tabela 2.2.6) i pozaleśnej 
(Tabela 2.2.7). Takie same wartości przyjęto dla biopaliw wytworzonych z tych materiałów.  

Tabela 2.2.7. Właściwości fizyczne biomasy rolnej nieprzetworzonej pozaleśnej (rolnej)  
Źródło: [63], [132], [158], [223] [244], obliczenia własne 

Nr Nazwa 
Dane empiryczne, Parametry obliczone i załoŜone 

H 
%w 

Wilg 
%w 

Wo  
GJ/t 

Gęstość 
t/m3 

Współcz. 
Gęstości 

ρw ref 
t/m3

 

ρs ref 
t/m3 

Qs obl 
GJ/t 

Qs zał 
GJ/t 

1 Wierzba 6.3 0 15 
16.33 
13.49 

0.367 
0.432 

b=1.00 
0.37 
0.43 

0.367 
17.72 
17.69 

18.0 

2 Wierzba wiciowa 6.3 0 45 
18.40 
9.40 

0.367 
0.667 

b=1.00 
0.37 
0.67 

0.367 
19.79 
20.48 

20.0 

3 
Ślazowiec 
pensylwański 

6.2 0 25 
18.10 
12.70 

0.390 
0.460 

b=1.35 
0.39 
0.46 

0.390 
19.47 
19.12 

19.5 

4 Mozga trzcinowata 6.3 0 25 
17.50 
12.52 

0.135 
0.180 

b=1.00 
0.14 
0.18 

0.135 
18.89 
18.90 

19.0 

5 Topinambur 6.2 0 25 
18.30 
12.90 

0.135 
0.180 

b=1.00 
0.14 
0.18 

0.135 
19.67 
19.38 

19.5 

6 Miskant olbrzymi 6.3 0 20 
18.50 
14.30 

0.390 
0.460 

b=1.15 
0.39 
0.46 

0.390 
19.89 
19.88 

20.0 

7 Słonecznik bulwiasty 6.2 0 25 
18.30 
12.90 

0.390 
0.460 

b=1.35 
0.39 
0.52 

0.390 
19.67 
19.38 

19.5 

8 Słoma Ŝółta pszenna 5.3 9 20 
16.00 
14.20 

0.102 
0.165 

b=1.00 
0.15 
0.16 

0.132 
19.06 
19.50 

18.5 

9 Słoma Ŝółta rzepakowa 5.5 9 16 
16.00 
15.40 

0.100 
0.150 

b=1.00 
0.14 
0.15 

0.126 
19.06 
19.99 

19.0 

10 
Słoma Ŝółta 
jęczmienna 

6.5 
12 
22 

13.90 
12.00 

0.116 
0.131 

b=1.00 
0.12 
0.13 

0.102 
17.56 
17.51 

17.5 

11 Słoma Ŝółta kukurydzy 5.8 
50 
70 

7.20 
3.30 

0.240 
0.400 

b=1.00 
0.24 
0.40 

0.120 
18.13 
17.99 

18.0 

12 Słoma szara pszenna 5.2 9 17 
15.90 
13.90 

0.113 
0.136 

b=0.7 
0.12 
0.14 

0.100 
18.88 
18.44 

19.5 

13 Słoma szara pszenna 5.2 
10 
25 

17.30 
14.00 

0.123 
0.165 

b=0.7 
0.12 
0.16 

0.100 
20.64 
20.63 

19.5 

14 
Słoma szara 
rzepakowa 

5.0 9 19 
16.80 
14.80 

0.100 
0.160 

b=1.00 
0.14 
0.16 

0.130 
19.71 
19.90 

19.0 

15 
Słoma szara 
rzepakowa 

5.0 
10 
25 

14.80 
11.90 

0.113 
0.136 

b=1.00 
0.14 
0.17 

0.130 
17.82 
17.78 

19.0 

16 
Słoma szara 
jęczmienna 

6.0 
10 
25 

16.10 
13.00 

0.113 
0.136 

b=1.00 
0.11 
0.14 

0.102 
19.48 
19.47 

19.5 

17 Słoma szara kukurydzy 5.5 
10 
25 

16.80 
13.60 

0.133 
0.160 

b=1.00 
0.13 
0.16 

0.117 
20.15 
20.16 

20.0 

18 Słoma zboŜowa 5.5 6 11 
14.40 
13.54 

0.109 
0.115 

b=1.00 
0.11 
0.11 

0.102 
16.73 
16.73 

19.0 

19 
ZboŜa, gryka, proso, 
rzepak, kukurydza 

6.1 7 35 
16.30 
10.60 

0.700 
0.900 

b=1.00 
0.70 
1.01 

0.654 
18.95 
18.97 

19.0 

20 Kaczany kukurydzy 6.1 
30 
50 

14.60 
9.00 

0.100 
0.500 

b=1.00 
0.36 
0.50 

0.250 
23.25 
21.79 

22.0 

21 Łuski słonecznika 6.1 
10 
20 

17.00 
15.00 

0.604 
0.679 

b=1.00 
0.60 
0.68 

0.543 
20.51 
20.71 

20.5 

22 Makuchy rzepakowe 6.1 5 10 
22.00 
16.00 

0.100 
0.300 

b=1.00 
0.28 
0.30 

0.270 
24.63 
19.39 

22.0 

23 Otręby Ŝytnie 6.1 7 15.00 0.600 b=1.00 0.59 0.550 17.74 18.0 
24 Otręby pszenne 6.1 8 15.00 0.600 b=1.00 0.60 0.550 17.78 18.0 
25 Pozostałości jabłkowe 6.5 12 16.53 0.709 b=1.00 0.71 0.624 20.55 20.5 
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Podane w Tabelach 2.2.6 i 2.2.7 rozbieŜności między Qs obl i Qs zał dają obraz niepewności tego 
parametru. Gęstości dla biomasy leśnej (Tabela 2.2.6) dotyczą drewna litego, a dla rolnej 
(Tabela 2.2.7) podano typowe gęstości transportowe biomasy nieprzerobionej (w tym 
przypadku gęstość samego materiału nie odgrywa roli). Z punktu widzenia planowania logistyki 
dostaw istotne znaczenie ma w miarę dokładne szacowanie gęstości transportowej przy róŜnej 
wilgotności paliwa w określonej postaci. Jako podstawę takich przeliczeń przyjęto gęstość 
odniesienia biomasy suchej ρs ref w postaci wyjściowej (wg danych w Tabelach 2.2.6, 2.2.7) 
oraz współczynnik jej upakowania ηs w postaci handlowej. Do obliczania gęstości referencyjnej 
ρw ref przy danej wilgotności w zaproponowano alternatywnie jedną z poniŜszych formuł:  

)1( a
refsrefw w+= ρρ       (2.2.7)  

)1/( b
refsrefw w−= ρρ       (2.2.8)  

Odzwierciedlają one fakt, Ŝe drewno pęcznieje pod wpływem wilgoci [158], a zatem wzrost 
gęstości jest na ogół słabszy niŜ wyraŜony wzorem (2.2.8) dla b=1 (co odpowiadałoby wzrostowi 
masy przy stałej objętości). Przyjęto zaleŜność, dla której uzyskano lepsze dopasowanie ρw ref do 
wartości empirycznych dla typowych wilgotności w (od stanu powietrzno-suchego do świeŜego), 
dobierając metodą prób ρρρρs ref oraz współczynnik a lub b. Wybór zasygnalizowano w kolumnie 
„Współcz.gęstości” Tabel 2.2.6 i 2.2.7, podając wartość a, gdy wybrano wzór (2.2.7) lub b w 
przypadku wybrania zaleŜności (2.2.8).  

Gęstości dla wierzby (poz.1 i 2) uzyskano na podstawie danych o gęstości energetycznej (GJ/mp) 
podane w opracowaniu [244]. Dotyczą one prętów w postaci ułoŜonej. Jak widać w Tabeli 2.2.7 
ślazowiec, miskant, słonecznik i słoma szara pszenna wymagają przeliczania gęstości 
z uwzględnieniem pęcznienia. Dla wierzby i waŜniejszych upraw energetycznych (poz. 1, 4 i 5) 
dobre przybliŜenie gęstości daje wzór (2.2.7) z b=1 (ich pęcznienie jest pomijalne). Dla pozostałych 
przybliŜenie to ma większe błędy, ale przy typowej wilgotności (w=10%) jest akceptowalne.  

Gęstość transportowa (nasypowa, zasypowa) zaleŜy od właściwości samego materiału oraz 
od przypadkowego upakowania poszczególnych jego fragmentów, co charakteryzuje 
tzw. stopień upakowania ηs odniesiony do wybranej postaci referencyjnej materiału suchego:  

refsnassnassrefs

def

s VV ρρη // ==      (2.2.9)  

gdzie Vs ref oznacza objętość materiału w postaci referencyjnej (np. drewna litego, ułoŜonego, 
sprasowanych roślin, odpadów luzem itp.), a Vs nas i ρs nas jego objętość i gęstość nasypową.  

Określenie gęstości transportowej ma szczególne znaczenie dla biomasy lekkiej, gdyŜ jej 
objętość ogranicza wielkość ładunków w transporcie. Dla biopaliw o duŜej gęstości, takich 
jak drewno leśne lite, pelety i brykiety drzewne, ograniczenie wynika z tonaŜu ładunku. 
Drewno lite leśne, pręty wierzby i łodygi innych upraw energetycznych mogą być 
transportowane w postaci ułoŜonej. W szacunkowych obliczeniach gęstości transportowej dla 
takich biopaliw moŜna wykorzystać przelicznik proponowany w literaturze (patrz [158], 
[139], [244]) według którego metr przestrzenny drewna ułoŜonego odpowiada 0.7m3 
drewna litego bez kory. Zatem gęstość transportowa drewna suchego ułoŜonego będzie 
obliczana przez przemnoŜenie wartości ρs ref z Tabeli 2.2.6 przez stały współczynnik 
upakowania ηηηηs =0.7. Dla suchej masy drzew leśnych daje to wartości od około 0.49 (buk, 
grab, jesion), przez 0.39 (sosna), 0.35 (olcha, jodła), 0.32 (świerk), do 0.26 (topola). Jak 
widać w Tabeli 2.2.7, drewno wierzby energetycznej ma podobną gęstość transportową jak 
olcha (ok. 0.37), a ślazowiec i miskant – jak sosna (0.39) (dane te dotyczą materiału w formie 
ułoŜonej). PrzemnoŜenie gęstości drewna w stanie powietrzno-suchym (w=15%) przez ηηηηs 
=0.7 pokazuje, Ŝe gęstości transportowe drewna ułoŜonego w tym stanie są rzędu od 0.3 do 
0.5 t/mp, a drewna świeŜego (w=50%) – od 0.5 do 0.7 t/mp.  
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Wartość opałową i gęstości nasypowe (transportowe) biopaliw stałych w formie handlowej 
rozdrobnionej i obliczony współczynnik ηs zawiera Tabela 2.2.8.  

Tabela 2.2.8. Właściwości fizyczne biomasy stałej przetworzonej  
Źródło: [158], [223], [244], www.econatura.pl/pliki/biopaliwa.pdf (dostęp: lipiec 2010), obliczenia 

własne 

Nr Nazwa 
Dane empiryczne, Parametry obliczone i załoŜone 

Wilg 
%w 

Wo. 
GJ/t 

ρnas 
t/m3 kat. ρs nas obl 

t/m3
 

ηs  ρw nas obl 
t/m3

 

Qs obl 
GJ/t 

Qs zał 
GJ/t 

1 Zrębki wierzby 53 7.67 0.394 R2 0.185 0.50 0.394 20.47 20.0 
2 Zrębki wierzby 1 31 11.96 0.199 R2 0.137 0.37 0.199 19.84 20.0 
3 Zrębki ślazowca 25 12.60 0.100 R3 0.075 0.19 0.100 19.00 19.5 

4 Zrębki drzewne twarde 30 
50 

12.24 
7.92 

0.320 
0.450 L3 0.224 0.32 0.320 

0.448 
19.92 
19.68 20.0 

5 Zrębki drzewne 
miękkie 

30 
50 

12.24 
7.92 

0.250 
0.350 L13 0.175 0.38 0.250 

0.350 
19.92 
19.68 19.5 

6 Zrębki z gałęzi 50 
60 

9.00 
6.00 

0.250 
0.400 L15 0.125 0.26 0.250 

0.313 
21.79 
20.02 20.0 

7 Zrębki z drzewa 45 
55 

9.00 
6.00 

0.250 
0.350 L15 0.138 0.29 0.250 

0.306 
19.64 
17.60 20.0 

8 Zrębki z pnia 40 
55 

10.00 
6.00 

0.250 
0.350 L9 0.150 0.27 0.250 

0.333 
19.58 
17.60 18.5 

9 Zrębki z odpadów tarcicy 10 15.00 0.150 L9 0.135 0.25 0.150 18.24 18.5 

10 Zrębki z cięcia tarcicy 
5 
15 

16.00 
13.00 

0.080 
0.120 L9 0.076 0.14 0.080 

0.089 
18.36 
17.11 18.5 

11 Pelety z wierzby 9 17.09 0.592 R2 0.540 1.47 0.592 20.39 20.0 
12 Pelety z wierzby 1 8 16.87 0.636 R2 0.588 1.60 0.636 19.85 20.0 
13 Pelety ze ślazowca 9 16.90 0.492 R3 0.450 1.15 0.492 20.11 19.5 
14 Pelety ze ślazowca 1 8 16.05 0.517 R3 0.476 1.22 0.517 19.03 19.5 
15 Pelety z trocin sosny 10 17.67 0.668 L9 0.604 1.10 0.668 21.22 18.5 
16 Pelety z trocin buka 7 17.81 0.598 L3 0.556 0.81 0.598 20.68 20.0 
17 Pelety z trocin dębu 8 18.03 0.609 L1 0.560 0.85 0.609 21.22 20.0 
18 Pelety z pozost.jabłk. 12 16.53 0.629 R25 0.554 0.89 0.629 20.55 20.5 
19 Pelety z pozost.słonecz 12 16.76 0.478 R21 0.421 0.77 0.478 20.72 20.5 
20 Granulaty/pel. drzewne 10 17.67 0.600 L15 0.540 1.13 0.600 21.29 20.0 
21 Brykiety z drewna 10 17.7 0.600 L15 0.540 1.13 0.600 21.33 20 
22 Brykiety z trocin 8 17.31 0.295 L7 0.272 0.46 0.295 20.39 18.5 
23 Brykiety ze słomy 15 16.50 0.450 R18 0.383 3.75 0.450 21.06 19.0 
24 Brykiety z łuski słonecz 9 17.40 0.500 R21 0.455 0.84 0.500 20.71 20.5 
25 Kora 50 9.00 0.250 L20 0.125 0.33 0.250 21.737 20.0 
26 Tarcica 15 15.00 0.150 L13 0.128 0.28 0.150 19.36 19.5 
27 Odpady z cięcia piłą 45  10.00 0.250 L3 0.138 0.20 0.250 21.57 20.0 
28 Trociny 50 8.40 0.338 L13 0.169 0.37 0.338 20.57 19.5 
29 Wióry 10  17.7 0.150 L15 0.135 0.28 0.150 21.33 20.0 
30 Pył drzewny 50 7.92 0.240 L15 0.120 0.25 0.240 19.61 20.0 
31 Pył z mielenia tarcicy  5 17.00 0.100 L13 0.095 0.21 0.100 19.41 19.5 
32 Pył z cięcia piłą 45  10.00 0.250 L3 0.138 0.20 0.250 21.57 20.0 
33 Słoma baloty 15 14.40 0.120 R18 0.102 1.00 0.120 18.70 19.0 
34 Mozga sieczka 25 12.52 0.070 R4 0.053 0.39 0.070 18.90 19.0 
35 ZboŜe 8 16.10 0.700 R19 0.647 1.00 0.700 18.97 19.0 
36 Makuchy 5 22.00 0.100 R22 0.095 0.35 0.100 24.63 22.0 
37 Łuski luzem 10 17.00 0.624 R21 0.544 1.00 0.604 20.51 20.5 
38 Słoma sieczka 6 14.40 0.109 R18 0.102 1.00 0.109 16.73 19.0 
39 Otręby luzem 7 15.00 0.601 R23 0.556 1.01 0.601 17.74 18.0 
40 Pozost.owocow 12 16.53 0.709 R25 0.624 1.00 0.709 20.55 20.5 
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Podano równieŜ kategorię materiału (R – rolna, L – leśna) z pozycją materiału w Tablicy 2.2.6 (L) 
i 2.2.7 (R), według której przypisano ciepło spalania Qs zał i gęstość referencyjną ρs ref. Jak widać 
rozbieŜności między Qs obl i Qs zał są zbliŜone do wartości podanych w Tabelach 2.2.6 i 2.2.7.  

Biomasa drzewna dostarczana jest najczęściej w postaci zrębków. Według [158] i [244] dla 
szacunkowych przeliczeń gęstości nasypowej zrębków moŜna zastosować stały współczynnik 
upakowania ηηηηs=0.5 względem drewna ułoŜonego, a więc ηηηηs=0.35 względem drewna litego. Z 
danych w Tabeli 2.2.8 wynika, Ŝe jest to przybliŜenie bardzo zgrubne, a poza tym 
współczynnik upakowania zaleŜy od wilgotności.  

Dane zawarte w Tabeli 2.2.8 dają podstawę do przyjęcia, Ŝe objętość nasypowa jednostki 
masy suchego materiału nie zaleŜy od jego wilgotności (efekt pęcznienia jest kompensowany 
lepszym upakowaniem), a zatem gęstość nasypową moŜna obliczać ze wzorów:  

)1/( wnassnasw −= ρρ    lub  )1/( wrefssnasw −= ρηρ    (2.2.10) 

Wyniki zastosowania wzoru (2.2.10), tj. wartości ρs nas obl pokazują, Ŝe daje on akceptowalną 
dokładność dla wszystkich waŜniejszych materiałów (błędy dla pyłu i tarcicy mają mniejsze 
znaczenie). Na uwagę zasługuje wysoka gęstość nasypowa peletów i brykietów, zbliŜona do 
gęstości drewna litego, co znacząco zmniejsza koszty ich transportu z większych odległości.  

2.2.3.3. Alternatywne moŜliwości wykorzystania biomasy stałej 
w energetyce  

Energia biomasy moŜe być odzyskana bezpośrednio w formie ciepła przez jej spalanie lub 
poprzez pozyskanie paliw gazowych. Drugi ze sposobów postrzegany jest jako bardziej 
perspektywiczny ([14], [56], [97], [126]) niemniej w chwili obecnej spalanie jest znacznie 
tańsze [14], [26], [205]. Ograniczenia wykorzystania biopaliw mogą jednak wynikać z emisji 
innych szkodliwych związków, a takŜe problemów etycznych (spalanie zbóŜ), 
technologicznych ([60], [183], [184], [185]) i logistycznych [14], [50], [158].  

Biomasę stałą, jako ekologiczny surowiec energetyczny, moŜna poddawać 
wielokierunkowym procesom przetwarzania. Z chemicznego punktu widzenia technologie 
termicznego przetwarzania substancji organicznej paliw stałych wykorzystują pojedynczy lub 
łączą kilka podstawowych procesów termochemicznej konwersji [103]. Jako podstawowe 
metody konwersji biomasy moŜna wymienić: odgazowanie (pirolizę), upłynnianie, 
zgazowanie i spalanie oraz półspalanie. Na rysunku 2.2.3 przedstawiono schematycznie 
moŜliwości przetwórstwa i zastosowania biomasy jako nośnika energii. Pod pojęciem 
zgazowania paliw stałych i ciekłych kryje się cały cykl przemian (konwersji), w wyniku 
których wytwarzane jest paliwo gazowe. Proces ten przebiega w wysokiej temperaturze, 
często w obecności katalizatora. Procesom zgazowania poddaje się głównie węgiel kamienny 
i brunatny, cięŜkie pozostałości po destylacji ropy naftowej, a takŜe biomasę (torf, drewno, 
odpady komunalne i przemysłowe drzewne).  

Produkty otrzymywane podczas prowadzenia procesu zgazowania wg określonej technologii 
przedstawione zostały na rysunku 2.2.4. 

Obecnie, najpowszechniej stosuje się: pirolizę (odgazowanie), zgazowanie, spalanie 
i współspalanie z węglem. Proces upłynniania, z uwagi na wysokie jego koszty, ma znacznie 
ograniczone zastosowanie. Podstawowymi produktami w procesach konwersji 
termochemicznej są: paliwa, substancje chemiczne i energia elektryczna. 
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Rys. 2.2.3. MoŜliwości przetwórstwa i zastosowanie biomasy jako nośnika energii  

Źródło: [93] 
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Rys. 2.2.4. Produkty termochemicznej konwersji biomasy  
Źródło: [158], [181] 

W jednostkach prądotwórczych o duŜej mocy stosuje się współspalanie biomasy z paliwami 
konwencjonalnymi. Właściwości tej technologii, jak i problemy jej praktycznego stosowania, 
omawia obszernie literatura [158], [205], [207]. 
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2.2.3.4. Charakterystyka porównawcza biomasy i węgla w aspekcie rozwoju 
technologii współspalania 
Dla lepszego zrozumienia konsekwencji współspalania węgla i biomasy naleŜy 
przeanalizować właściwości obu tych paliw.  

Węgiel i biomasa mają w zasadzie taki sam podstawowy skład pierwiastkowy, róŜnią się 
natomiast zawartością poszczególnych pierwiastków. Strukturę chemiczną biomasy i węgla 
moŜna, w sposób uśredniony, przedstawić w postaci następujących wzorów: 

      biomasa � C1H1,45O0,7      węgiel kamienny � C1H0,8O0,08      (2.2.11) 

JuŜ z samej róŜnicy uśrednionych wzorów stechiometrycznych biomasy i węgla kamiennego 
wynika, Ŝe ciepła spalania i wartości opałowe tych związków muszą być róŜne. RównieŜ 
mechanizmy i produkty ich termicznego przetwarzania będą się od siebie róŜnić [34].  

Biomasa zawiera średnio czterokrotnie więcej tlenu oraz dwukrotnie mniej pierwiastka węgla, 
a stosunek wodoru do węgla jest około dwukrotnie wyŜszy dla biomasy w porównaniu 
z węglem kamiennym. MoŜna zaobserwować równieŜ mniejszą zawartość siarki, azotu 
i popiołu (5 – 10 razy mniej, w zaleŜności od rodzaju biomasy). Konsekwencją tych 
właściwości jest wysoka zawartość części lotnych (65–80%) i wysoka reaktywność biomasy. 
W związku z tym konieczne jest stosowanie odpowiednich rozwiązań umoŜliwiających 
efektywne przetworzenie energetyczne. W szczególności w procesie spalania naleŜy stworzyć 
warunki zupełnego spalania (do produktów CO2 i H2O) wydzielających się w krótkim czasie 
lotnych produktów rozkładu biomasy [29]. Wspomniana wcześniej duŜa ilość tlenu 
w biomasie (30–40% suchej masy) powoduje, Ŝe jej ciepło spalania jest dwukrotnie niŜsze niŜ 
dla węgla kamiennego, co pokazano w Tabeli 2.2.9. Z kolei prawie dwukrotnie wyŜsza 
zawartość części lotnych w biomasie (w tym wodoru) oraz mała zawartość siarki, azotu 
i popiołu powodują, iŜ w procesie termicznego przetwarzania stanowi ona mniejsze 
zagroŜenie dla środowiska w porównaniu z węglem kamiennym [103]. 

Niekorzystną cechą biomasy jest jej wysoka zawartość wilgoci (od 10 do 60%). Obserwuje 
się duŜą zmienność tego parametru, w zaleŜności od rodzaju biomasy i okresu jej 
sezonowania. Skutkiem tej właściwości jest niŜsza wartość opałowa biomasy. Kolejną róŜnicą 
jest gęstość: 100–700 kg/m3 w zaleŜności od rodzaju biomasy, wobec 800 do 1330 kg/m3 dla 
węgla. Bardziej szczegółowe informacje na temat gęstości i gęstości energetycznej obu paliw 
zawarto w Tabeli 2.2.10. Gęstość energetyczną definiuje się jako iloczyn gęstości nasypowej 
paliwa i wartości opałowej. Dla biomasy jest ona wielokrotnie mniejsza niŜ dla węgla 
kamiennego (Tabela 2.2.10). Powoduje to znaczny wzrost kosztów transportu jednostki 
energii chemicznej biomasy w porównaniu do węgla oraz generuje dodatkowe wymagania 
dotyczące większych powierzchni składowisk. Ponadto ma to wpływ na dobór i nadzór 
systemu dozowania paliwa do paleniska [29], [183]. 

Często stosowaną miarą porównawczą biopaliw stałych i węgla jest iloraz zawartości części 
lotnych (VM) w paliwie do zawartości stałych części palnych (FC). Biomasa ma wartości 
VM/FC powyŜej 4, podczas gdy dla węgli stosunek ten jest mniejszy od 1. DuŜa wartość 
VM/FC dla biomasy wskazuje, Ŝe dominującym procesem w spalaniu tych paliw jest spalanie 
gazu w postaci części lotnych. Proces ten występuje silniej przy większym rozdrobnieniu 
biopaliwa i wyŜszej temperaturze spalania, a więc w paleniskach pyłowych. DuŜa zawartość 
stałych części palnych, FC w węglu i duŜa zawartość części lotnych VM w biomasie moŜe się 
wzajemnie uzupełniać w czasie współspalania, co w rezultacie zapewni lepsze warunki 
spalania niŜ podczas oddzielnego spalania obu paliw [158].  
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W porównaniu do węgla, biomasa charakteryzuje się duŜo wyŜszą zawartością tlenków wapnia, 
potasu i fosforu (tzw. związków alkalicznych), a takŜe zmienną i czasem wysoką zawartością 
chloru, które mogą prowadzić do wzmoŜonej korozji oraz narastania agresywnych osadów w kotle 
podczas bezpośredniego spalania.  

Większości tych problemów moŜna uniknąć stosując współspalanie biomasy z węglem. 
Rozwiązanie to nie wymaga, w przeciwieństwie do energochemicznego przetwarzania samej 
biomasy, ponoszenia kosztów na budowę nowych instalacji [29] 

Tabela 2.2.9. Właściwości róŜnych rodzajów biomasy oraz węgla, jako nośników energii  
Źródło: [181] 

Paliwo 
Qi

daf 
[MJ/kg] 

Substancje lotne 
Vdaf, [%] 

Zawartość  
popiołu Ad, [%]  

Analiza elementarna % (daf) 
C H O N S 

Słoma 18.2 81.3 6.6 49.0 6.0 44.0 0.8 0.2 
Drewno 18.7 83.0 1.8 50.5 6.1 43.0 0.3 0.1 
Kora 16.2 76.0 7.0 50.5 5.8 43.2 0.4 0.1 
Olej rzepakowy 35.8 100.0 0.0 77.0 12.0 10.9 0.1 0.0 
Alkohol etylowy 26.9 100.0 0.0 52.0 13.0 35.0 0.0 0.0 
Alkohol metylowy 19.5 100.0 0.0 38.0 12.0 50.0 0.0 0.0 
Torf 19.0 74.2 2.7 52.6 5.8 40.6 0.9 0.1 
Węgiel kamienny 31.8 34.7 8.3 82.4 5.1 10.3 1.4 0.8 

Jak widać pod względem energetycznym 1.5 – 2 ton biomasy (drewna lub słomy) jest 
równowaŜne 1t węgla kamiennego. Z jednego hektara uŜytków rolnych zbiera się 10 – 12 ton 
biomasy rocznie, co jest równowartością 5 – 10 ton węgla.  

Tabela 2.2.10. Porównanie właściwości biomasy i węgla jako paliw  
Źródło: [158] 

Właściwość Biomasa (róŜne typy) Węgiel 

Ciepło spalania 17.5 GJ/t rośliny trawiaste 
20.0 GJ/t drewno 

23–32 GJ/t  

Gęstość  
100 kg/m3 dla słomy 
150 kg/m3 zrębki wierzby 
500 kg/m3 twarde drewno 

800 kg/m3 węgiel brunatny 
1330 kg/m3 węgiel kamienny 

Zawartość wilgoci 8–20% wag. biała słoma 
30–60% drewno po ścince 

2–12% wag.  

Gęstość energetyczna 

3.2 GJ/m3 zrębki 
12.0 GJ/m3 pelety z drewna 
0.7 GJ/m3 pocięta słoma 
8.0 GJ/m3 pelety ze słomy 

~ 22–25 GJ/m3  

Zawartość siarki 0.01–0.1% wag. 0.5–5.0% wag. 

Zawartość popiołu 0.4–2.0 % wag. z duŜą zawartością 
fosforu (P) i potasu (K) 

5–20 % wag. z duŜą zawartością 
fosforu (P) i potasu (K) 

 

2.2.3.5. Wykorzystanie biomasy w procesie współspalania z węglem – 
aspekty technologiczne 
Jak przedstawiono wyŜej współspalanie węgla z biomasą ma wiele zalet w porównaniu ze 
spalaniem tych paliw oddzielnie. W procesie współspalania obecność biomasy zwiększa 
sprawność cieplną w wyniku zmniejszenia strat niecałkowitego spalania. Z kolei węgiel 
odgrywa rolę stabilizatora procesu spalania i pozwala stosować biomasę o zmiennym 
składzie, szczególnie pod względem zawartości wilgoci. Warto dodać, iŜ najkorzystniejsze 
efekty daje stosowanie biomasy zawierającej nie więcej niŜ 30% wilgoci.  

Proces współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi w energetyce moŜe być 
realizowany w kilku wariantach technologicznych: 
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1. Współspalanie bezpośrednie (Rys.2.2.5a) – do procesu spalania doprowadzany jest 
osobno strumień węgla i biomasy (bądź biogazu) lub gotowa mieszanka węgla i biomasy 
(tzw. mieszane paliwo wtórne). W tym przypadku, postać biomasy, udział biomasy 
w mieszance oraz sposób wprowadzenia mieszanki do kotła zaleŜy od typu paleniska kotła 
(z rusztem mechanicznym, pyłowy, fluidalny) [29], [183]. 

2. Współspalanie pośrednie (Rys.2.2.5c,d) – wyróŜnia się dwie metody prowadzenia tego 
procesu:  

• biomasę spala się w przedpalenisku, a entalpia spalin wykorzystywana jest w komorze 
spalania, gdzie jej ciepło jest przekazywane do powierzchni ogrzewalnych (Rys.2.2.5c), 

• wstępne zgazowanie i pirolizowanie biomasy prowadzi się w gazogeneratorze, 
a powstający gaz jest spalany w palnikach gazowych kotła (Rys.2.2.5d) [29], [183]. 

3._Współspalanie w układzie równoległym (Rys.2.2.5b) – sprowadza się do spalania węgla 
i biomasy w osobnych komorach spalania z zachowaniem indywidualnych wymogów 
dotyczących procesu spalania kaŜdego z paliw.  
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Rys.2.2.5. Alternatywne układy technologiczne wykorzystania biomasy stałej w elektroenergetyce: 

a) współspalanie bezpośrednie, b) współspalanie w układzie równoległym, c) współspalanie pośrednie 
w przedpalenisku, d) wstępne zgazowanie i pirolizowanie – układ z turbiną gazową  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [183] 
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Szczególnym przypadkiem współspalania równoległego jest tzw. układ hybrydowy. 
W takim układzie jednostki wytwórcze pracują na wspólny kolektor parowy oraz zuŜywają 
w procesie spalania odpowiednio paliwa odnawialne i paliwa konwencjonalne. Dla tego typu 
układów współpracych jednostek kotłowych nie ma technicznej moŜliwości zasilania kotłów 
spalających biomasę paliwami konwencjonalnymi. Układy przygotowania i podawania paliwa 
są wówczas fizycznie niezaleŜne (rozdzielone). Pozwala to na uzyskanie i zachowanie pełnej 
jednoznaczności metodologii rozliczania energii odnawialnej [183].  

Efektywne współspalanie biomasy z węglem moŜe być realizowane w ogrzewnictwie 
indywidualnym (w kotłach o małej mocy) oraz w energetyce przemysłowej i zawodowej 
w kotłach rusztowych, fluidalnych i pyłowych. Efektywność procesu spalania, zarówno 
energetyczna jak i ekologiczna, jest uwarunkowana utrzymywaniem optymalnego udziału 
masowego biomasy w mieszance paliwowej. Udziały te oscylują średnio w granicach od 5% 
dla kotłów pyłowych do ponad 20% wagowo dla kotłów fluidalnych. Według zaleceń 
podanych w artykule [89] ograniczenia dla kotłów pyłowych zaleŜą od typu kotła oraz jego 
mocy: dla kotłów OP-210 – OP-230 nie więcej niŜ 6%, w kotłach OP-380 – OP-430 do 9%, 
w kotłach OP-650 o normalnej komorze do 10%, a w kotłach OP-650 z powiększoną komorą 
do 12%, w kotłach szybowych OB-1150 do 13%. Większe niŜ podane udziały wymagają 
przeprowadzenia modernizacji instalacji energetycznych, w związku z koniecznością 
modyfikacji organizacji procesu spalania. Prowadzi to do znacznego wzrostu kosztów 
wykorzystania biomasy w energetyce [29]. 

Zawartość biomasy w mieszance paliwowej z węglem powoduje silniejszą redukcję emisji 
szkodliwych substancji niŜ wynikałoby to z jej udziału (zmiany te nie są addytywne). 
Dodatek biomasy, obok redukcji emisji CO2, powoduje takŜe obniŜenie emisji CO, substancji 
organicznych, w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 
o charakterze muta-, terato- i kancerogennym. Współspalanie biomasy z węglem zmniejsza 
teŜ ilości SO2 i NOx w spalinach [102] Na Rys.2.2.6 porównano ekologiczną efektywność 
spalania węgla i wybranych biopaliw (zrębki drzewne, słoma) oraz współspalania przy 
zawartości 15% (wagowo) biomasy w postaci zrębków. Wykresy słupkowe przedstawiają 
wielkość emisji gazów względem emisji przy spalaniu węgla. Jak widać redukcja emisji przy 
współspalaniu znacząco przekracza 15%.  
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Rys.2.2.6. Efektywność ekologiczna spalania i współspalania biopaliw stałych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [102] 
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Szczegółowe badania technologii współspalania biomasy stałej zostały przeprowadzone 
w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla. Omówiono je szczegółowo w artykułach [89], 
[183] i [207]. Badania te ujawniły szereg zagroŜeń technologicznych i technicznych, 
związanych głównie ze współspalaniem w układzie bezpośrednim. Do zagroŜeń technicznych 
naleŜy przede wszystkim moŜliwość samozapłonu biomasy na hałdach i wybuchu pyłu 
drzewnego w trakcie mielenia i transportu taśmowego w układach dozowania, szczególnie 
podczas współspalania w kotłach pyłowych. Główne bariery technologiczne wynikają ze 
zmiennej wilgotności biomasy, z zakłóceń procesu mielenia biomasy i węgla w młynach 
kulowych, zanieczyszczania i ŜuŜlowania powierzchni wymiany ciepła, korozji chlorowej, 
korozji niskotlenowej (niskoemisyjnej), zmian warunków wymiany ciepła wskutek zmian 
profilu temperatury na powierzchniach grzewczych i obniŜenia (wahań) parametrów pary. 
W efekcie współspalanie bezpośrednie powoduje na ogół obniŜenie wydajności kotła 
i sprawności energetycznej brutto przetwarzania energii cieplnej. Najsilniej występuje to przy 
współspalaniu słomy, a najsłabiej dla zrębków drzewnych, głównie przez wzrost temperatury 
gazów wylotowych. Niekorzystne efekty współspalania występują w znacznie mniejszym 
stopniu przy spalaniu w kotłach fluidalnych (przez odpowiednie prowadzenie procesu moŜna 
tu uniknąć obniŜenia sprawności). Natomiast w kotłach pyłowy moŜe dojść do obniŜenia 
sprawności o około 1%, a w niektórych przypadkach nawet do 1.5%.  

W podsumowaniu artykułu [207] stwierdza się jednak, Ŝe przez usprawnienia samej 
technologii, jak i automatycznej kontroli tego procesu, współspalanie moŜe być widziane jako 
perspektywiczna metoda wytwarzania zielonej energii w energetyce zawodowej. 

 

2.2.3.6. Termiczna konwersja biomasy w energetyce –  
technologie termochemicznej konwersji biomasy 
Pod pojęciem zgazowania paliw stałych i ciekłych kryje się cały cykl przemian (konwersji), 
w wyniku których wytwarzane jest paliwo gazowe. Proces ten przebiega w wysokiej 
temperaturze, często w obecności katalizatora. Termiczna konwersja biomasy prowadzi 
do otrzymania nisko- i średniokalorycznego paliwa gazowego. Proces ten moŜna podzielić 
na dwa zasadnicze etapy: pirolizę i zgazowanie [10], [11], [181], [182].  

Piroliza prowadzona jest bez dostępu tlenu (powietrza), pary wodnej i dwutlenku węgla (są to 
natomiast czynniki niezbędne podczas procesu zgazowania). Proces ten nazywany jest takŜe 
wytlewaniem lub suchą destylacją i wymaga dostarczania energii do układu reakcyjnego. 
W temperaturze do 600oC następuje uwalnianie (poprzez szereg złoŜonych reakcji) substancji 
lotnych oraz termiczny rozkład wyŜszych węglowodorów na węglowodory niŜsze (kraking 
termiczny). Ze względu na większą zawartość części lotnych w biomasie (około 80% 
w stosunku do suchej masy) niŜ w węglu (30%), piroliza odgrywa znaczącą rolę w procesie 
zgazowania biomasy. Końcowym produktem pirolizy jest stała pozostałość (karbonizat) oraz 
produkty ciekłe (bio-olej oraz smoła wytlewna) i gazowe (gaz paliwowy). Ilość otrzymanych 
produktów i ich właściwości fizykochemiczne są zaleŜą od temperatury, warunków 
procesowych oraz właściwości fizykochemicznych surowca [102].  

Zgazowanie obejmuje zespół procesów całkowitej przemiany termochemicznej paliwa 
stałego w paliwo gazowe. Konwersja odbywa się w wysokich temperaturach, w obecności 
czynnika zgazowującego (powietrza lub tlenu z dodatkiem lub bez dodatku pary wodnej 
i dwutlenku węgla). Jest to proces energochłonny, który moŜna widzieć jako kontynuację 
pirolizy, polegającą na zgazowaniu (węgiel + woda) i spalaniu (węgiel + tlen) karbonizatu. 
Przy odpowiednim reŜimie technologicznym, ciepło spalania pokrywa potrzeby energetyczne 
zgazowania.  
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W zaleŜności od rodzaju czynnika zgazowującego oraz warunków prowadzenia procesu 
moŜna otrzymać gaz syntezowy lub gaz nisko-, średnio- i wysokokaloryczny. Zgazowanie 
prowadzone z udziałem powietrza prowadzi do otrzymania typowego gazu syntezowego 
o składzie: 15 – 22% CO, 12 – 19% H2, 8 – 12% CO2, 2 – 5% CH4, 51 – 54% N2. DuŜa 
zawartość azotu wpływa niekorzystnie na właściwości gazu (zmniejszenie wartości 
energetycznej). W celu wyeliminowania azotu moŜna zastosować czysty tlen 
(http://www.gigawat.net.pl, dostęp: marzec 2010). Dodatek pary wodnej do powietrza 
powoduje powstawanie CO2 i H2 w niŜszych temperaturach, natomiast w wyŜszych – CO i H2.  

Proces zgazowania prowadzony jest w generatorach gazu, nazywanych równieŜ czadnicami 
lub gazyfikatorami. Poprzedza go suszenie i odgazowanie substancji stałej. Stosowane są 
generatory ze złoŜem stałym i fluidalnym. Generatory ze złoŜem stałym dzieli się na 
współprądowe (wymagające silnego rozdrobnienia biomasy) i przeciwprądowe (tolerujące 
mniej rozdrobniony surowiec, ale produkujące więcej zanieczyszczeń). Generatory fluidalne 
stosuje się do zgazowania biomasy o duŜej zawartości wilgoci – nawet do 60%, co odróŜnia 
technologię fluidalną od innych. Jest to niewątpliwą zaletą tej instalacji, gdyŜ wzrost 
wilgotności biomasy powoduje zwiększenie udziału H2 i CO2 oraz obniŜenie udziału CO 
w gazie wylotowym. 

Skład gazu otrzymanego w procesie zgazowania zaleŜy, w głównej mierze, od temperatury, 
ciśnienia i początkowego składu reagentów (zgazowywanej substancji i medium zgazowującego).  

Wzrost temperatury reakcji zmienia skład gazu wylotowego w kierunku zwiększonego 
udziału składników palnych, takich jak CO, H2, CH4. Z tego teŜ powodu dąŜy się do 
prowadzenia procesu w jak najwyŜszych temperaturach. Ponadto, wraz ze wzrostem 
temperatury, maleje zawartość szkodliwych dioksyn w gazie.  

Wzrost ciśnienia zgazowania zwiększa wydajność reakcji powstawania metanu, przez co 
zwiększa się wartość opałowa gazu i jego liczba metanowa. Technologie wysokociśnieniowe 
powinny być stosowane wtedy, gdy zamierzamy wykorzystywać otrzymane gazy, jako paliwo 
do spalania w silnikach spalinowych, turbinach gazowych i ogniwach paliwowych.  

Początkowy skład reagentów (a głównie czynnika zgazowującego) ma istotny wpływ na 
finalny skład gazu. W celu uzyskania gazu o wyŜszej wartości opałowej konieczne jest 
wyeliminowanie azotu z procesu zgazowania. Efekt ten moŜna osiągnąć w wyniku 
stosowania czystego tlenu lub wzbogaconego w tlen powietrza (jako czynnika 
zgazowującego). Zwiększenie udziału pary wodnej sprzyja zwiększeniu ilości wodoru oraz 
metanu w gazie syntezowym. Odpowiednie prowadzenie procesu pozwala zwiększyć wartość 
opałową gazu syntezowego oraz zwiększyć wydajność procesu. WiąŜe się to jednak 
ze zwiększeniem zuŜycia energii na potrzeby własne (produkcja czystego tlenu, technika 
fluidalna, podwyŜszanie ciśnienia procesu) [161]. 

W procesie zgazowania biomasy, obok podstawowych produktów gazowych (tj.: CO, CO2, 
H2, H2O, CH4, N2), powstają smoły, których ilość i skład zaleŜą od rodzaju biomasy i zasad 
działania generatora. Orientacyjnie zawartość smoły w uzyskanym gazie oscyluje w granicach 
2 ÷ 10 g/mn

3. Powstające smoły naleŜy usuwać bezpośrednio z gorącego gazu, poniewaŜ 
podczas chłodzenia ulegają one kondensacji, w następstwie czego mogą osadzać się na 
elementach instalacji, powodując szybsze ich zuŜycie. 

Typowy skład produktów procesu zgazowania biomasy przedstawiono w tabeli 2.2.11 [74]. 
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Tabela 2.2.11. Produkty zgazowania biomasy  
Źródło: [74] 

Związki lotne Smoła 

symbol 
Średni  udział 

[%] 
Nazwa udział [%] 

CO               16,4 

CO2              12,6 

CH4               4,1 

H2                  5,7 

H2O              15,3 

N2                 45,9 

Benzen 37,9 

Toluen 14,3 

węglowodory jednopierścieniowe 13,9 

Naftalen 9,6 

węglowodory dwupierścieniowe 7,8 

Związki fenolowe 4,6 

Związki heterocykliczne 6,5 

Tabela 2.2.12. przedstawia przykładowy skład gazu uzyskiwanego w procesie zgazowania 
biomasy na złoŜu stałym wraz z uzyskiwanymi ilościami odpadów stałych ([142] [161]). 

 

Tabela 2.2.12. Przykładowy skład gazu uzyskiwany w procesie gazyfikacji biomasy na złoŜu stałym  
Źródło: [142] [161] 

Składnik 
Gazyfikator 

przeciwprądowy 
Gazyfiakator współprądowy 

CO, % 15 – 20 10 – 22 

H2, % 10 – 14 15 – 21 

CO2, % 8 – 10 11 – 13 

CH4, % 2 – 3 1 – 5 

N2, % Pozostałość pozostałość 

H2O, % 10 – 20 10 – 20 

Wd, MJ/ mn
3 3.7 – 5.1 4.0 – 5.6 

Cząstki stałe, mg/mn
3 100 – 3000 20 – 8000 

Zanieczyszczenia smoliste, mg/mn
3 10000 – 150000 10 – 6000 

 

 

2.2.4. Pozyskiwanie energii finalnej w innych źródłach odnawialnych 

W tym podrozdziale scharakteryzowano pokrótce najwaŜniejsze właściwości technologii 
pozyskiwania energii z innych OZE niŜ biomasa. Szersze informacje na ten temat moŜna 
znaleźć w licznych publikacjach i opracowaniach monograficznych, np. w [15], [84], [192], 
[193]. 

MoŜliwe do wykorzystania w energetyce odnawialne źródła energii (OZE) charakteryzuje 
Tabela 2.2.13. Podano tam teŜ techniczne sposoby pozyskiwania z nich energii finalnej.  
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Tabela 2.2.13. Pierwotne źródła energii odnawialnej i techniczne sposoby ich wykorzystania  
Źródło: [123] 

Pierwotne źródła energii Naturalne procesy 
przemiany energii 

Techniczne procesy 
przemiany energii 

Forma energii 
finalnej 

Słońce Woda parowanie, topnienie 
lodu i śniegu, opady 

elektrownie wodne energia 
elektryczna 

Wiatr ruch atmosfery elektrownie wiatrowe  energia cieplna 
i elektryczna energia fal elektrownie falowe 

Promieniowanie 
słoneczne 

prądy oceaniczne elektrownie wykorzystujące 
prądy oceaniczne 

energia 
elektryczna 

nagrzewanie 
powierzchni Ziemi  
i atmosfery 

elektrownie wykorzystujące 
ciepło oceanów 

energia 
elektryczna 

pompy ciepła energia cieplna 

promieniowanie 
słoneczne 

kolektory cieplne i 
elektrownie słoneczne 

energia cieplna 

fotoogniwa i elektrownie 
słoneczne 

energia 
elektryczna 

fotoliza paliwa 

Biomasa produkcja biomasy ogrzewanie i elektrownie 
cieplne 

energia cieplna 
i elektryczna 

urządzenia przetwarzające paliwa 

Ziemia Rozpad 
izotopów 

źródła geotermalne ogrzewanie i elektrownie 
geotermalne 

energia cieplna 
i elektryczna 

KsięŜyc Grawitacja pływy wód elektrownie pływowe energia 
elektryczna  

2.2.4.1. Hydroenergetyka 
Energia wody jest jednym z najstarszych sposobów wykorzystania OZE. Wykorzystuje się tu 
energię potencjalną spiętrzonej wody, na ogół w sztucznych zbiornikach (elektrownie 
zbiornikowe) lub energię jej przepływu do turbiny zlokalizowanej poniŜej poziomu rzeki 
(elektrownie przepływowe). Moc elektrowni zaleŜy od przepływu wody przez turbinę, 
róŜnicy poziomów (spad uŜyteczny) oraz sprawności. Sprawność nowoczesnych instalacji 
wynosi od 80 do 90 % [193]. Elektrownie wodne charakteryzują się duŜą róŜnorodnością 
rozwiązań technicznych dostosowanych do warunków lokalnych. Najczęściej lokalizowane są 
na duŜych rzekach i osiągają moce od 500 do 700 MW, a ich dyspozycyjność zaleŜy 
od relacji mocy zainstalowanej do przepływu wody w rzece. Największa elektrownia wodna 
funkcjonuje w Chinach (Zapora Trzech Przełomów 18.2 GW).  

MoŜliwości wykorzystania tego źródła energii w Polsce są nieduŜe, ze względu na brak 
duŜych rzek o wysokim spadku. Rezerwa mocy dla uśrednionych spadków i natęŜeń 
przepływu wynosi około 11 GW, teoretycznie moŜliwa roczna produkcja energii elektrycznej 
wynosi 23 – 25 TWh, a praktycznie, z uwzględnieniem ograniczeń technicznych, moŜna 
uzyskać 13.7 TWh [15] (tj. mniej niŜ 10% zuŜycia, a faktyczny udział – patrz Tabela 2.1.25). 
Polskie elektrownie wodne mają spad uŜyteczny od 15 do ponad 50 m, przy czym dominują 
elektrownie niskospadowe (do 15m) i średniospadowe (od 15 do 50 m). Moc pobierana jest 
przewaŜnie w okresach zapotrzebowania szczytowego. W pozostałym czasie woda jest 
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magazynowana w zbiorniku głównym, a przepływ w dalszym biegu rzeki jest utrzymywany 
przez opróŜnianie zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego poniŜej elektrowni.  

Hydroenergetyka jest wykorzystywana równieŜ jako sposób magazynowania energii 
elektrycznej wytwarzanej z paliw konwencjonalnych. W tym celu buduje się elektrownie 
szczytowo-pompowe, które pompują wodę do zbiornika retencyjnego przy najniŜszym 
zapotrzebowaniu na energię elektryczną (w okresie nocy lub minimum dziennego), 
a produkują energię elektryczną w okresach zapotrzebowania szczytowego. Poprawia to 
sprawność netto energetyki systemowej przez lepsze i bardziej równomierne wykorzystanie 
urządzeń wytwórczych. W ostatnich latach w Polsce notuje się wzrost mocy zainstalowanej 
w elektropompowniach, a moce największych jednostek tego typu wynoszą 152 MW 
(śydowo), 500 MW (Porąbka-śar), 680 MW (śarnowiec).  

Hydroenergetyka jest całkowicie bezemisyjną metodą wytwarzania energii elektrycznej. 
Charakteryzuje się niskim kosztem produkcji i duŜą dyspozycyjnością. Jej główną wadą jest 
konieczność utrzymywania duŜych zbiorników wodnych (hydroenergetyka zbiornikowa), 
których poziom zmienia się w znacznym zakresie ze względu na okresowy reŜim pracy. Ma 
to niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.  

2.2.4.2. Energetyka wiatrowa  
Istotą wykorzystania energii wiatru jest proces przekształcania energii kinetycznej wiatru 
poprzez turbinę wiatrową (obecnie najczęściej wykorzystuje się turbiny dwu- lub 
trzyskrzydłowe) i generator energii elektrycznej. Moc wiatru jest w turbinach wiatrowych 
przekształcana na moc mechaniczną, która następnie w generatorze prądu elektrycznego jest 
przekształcana na moc elektryczną. Produkowane są równieŜ układy, w których moc wiatru 
wykorzystuje się bezpośrednio do napędzania innych maszyn (np. do spręŜania powietrza). 
Prędkość obrotu wiatraka jest utrzymywana w dopuszczalnym zakresie przez zastosowanie 
przekładni (skrzyni biegów). Wytworzona moc jest proporcjonalna do trzeciej potęgi 
prędkości wiatru, a sprawność wykorzystania energii kinetycznej wiatru waha się od 30 
do 40%, przy czym lepszą sprawność mają turbiny trzyskrzydłowe ([84], [193]). 

Pierwotna przyczyną powstawania wiatru jest elektromagnetyczne promieniowanie słońca. 
Nierównomierne nagrzewanie powierzchni Ziemi powoduje powstawanie róŜnicy potencjału 
energetycznego między strefą równikową a biegunami. W ten sposób powstają dwie 
podstawowe cyrkulacje mas powietrza: cyrkulacja Harleya i Rossby`ego [15].  

Wiatr, ze względu na moŜliwości wykorzystania go do produkcji energii elektrycznej, 
charakteryzują dwie wielkości: prędkość i powtarzalność [130], [193]. 

Prędkość wiatru osiąga najmniejsze wartości przy ziemi i wzrasta wraz z wysokością. Z tego 
względu silniki wiatrowe umieszcza się na wysokościach od kilkunastu do 100 m. Optymalna 
średnia prędkość wiatru wynosi 4 – 25 m/s. Ograniczeniami wynikającymi z prędkości wiatru są: 

• minimalna prędkość – przy której wytworzy się odpowiedni moment obrotowy (siła 
aerodynamiczna),  

• maksymalna prędkość – po przekroczeniu której wytworzona siła aerodynamiczna moŜe 
spowodować uszkodzenia mechaniczne wiatraka. 

Powtarzalność jest sumą godzin liczoną dla okresu jednego roku, podczas których wieje wiatr 
z określoną prędkością. Jest to bardzo istotny czynnik, brany pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji o budowie elektrowni wiatrowych. Inwestycja w elektrownię wiatrową jest opłacalna 
przy powtarzalności około 2000 h/rok i większej [193]. 
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Wykorzystuje się instalacje o mocach zaleŜnych od wielkości wirnika, wahających się 
od 200 kW (wirnik – 30 m) do 5000 kW (wirnik – 120 m). Wiatraki są często umieszczane 
w duŜych skupiskach zwanych farmami wiatrowymi.  

Roczny uzysk energii zaleŜy od średniej prędkości wiatru. Średnioroczny poziom 
wykorzystania mocy waha się od 12 do 50% mocy zainstalowanej, przy prędkościach wiatru 
zmieniających się od 5 – 9 m/s. 

Energetyka wiatrowa w Polsce zaczęła się rozwijać na początku lat dziewięćdziesiątych. 
Głównymi rejonami najbardziej przydatnymi do wytwarzania energii elektrycznej z wiatru są: 
WybrzeŜe Morza Bałtyckiego, Suwalszczyzna oraz Nizina Mazowiecka.  

W strategicznych planach rządu RP [219] energetyka wiatrowa zajmuje znaczące miejsce. Jej 
udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2004 roku wynosił 0.1%, w 2005 spadł do 
0.09%, a od 2006 r. notuje się intensywny rozwój wykorzystania tego źródła energii, co 
ujawnia systematyczny wzrost jego udziału w łącznym zuŜyciu energii elektrycznej: 0.26% w 
roku 2006, a w kolejnych – 0.32%, 0.51%, aŜ do 0.69% w roku 2009. Wg danych URE ([242] 
– dostęp: czerwiec 2010) do końca 1 kwartału 2010 roku w Polsce było zainstalowanych 
300 koncesjonowanych farm wiatrowych i pojedynczych instalacji, o łącznej mocy 
zainstalowanej około 794 MW (około 2.5% całej mocy krajowej). Moc pojedynczych 
instalacji waha się od kilku do 70 MW. Niemniej wykorzystanie tego źródła naleŜy do 
najniŜszych w Europie (0.012 kW na mieszkańca i 1.44 kW na km2 obszaru lądowego).  

Istotną wadą energetyki wiatrowej jest moŜliwe niekorzystne oddziaływanie na środowisko 
naturalne poprzez hałas, niszczenie ptactwa oraz zakłócanie krajobrazu. Budowanie ferm 
wiatrowych wymaga duŜych przestrzeni i moŜe spotkać się z nieprzychylnością społeczeństwa. 

 2.2.4.3. Energetyka solarna 
Bezpośrednie wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do wytwarzania energii 
finalnej nazywa się energetyką solarną [107]. Strumień energii słońca docierającej do Ziemi 
szacuje się na 1367 W/m2 [15]. W Polsce najkorzystniejsze warunki do wykorzystania tej 
energii panują na wybrzeŜu i na wschodzie (między BiałowieŜą a Zamościem) [84]. Średni 
strumień mocy dla Polski wynosi 930 – 1163 W/m2, a okres moŜliwości jego wykorzystania 
szacuje się na 1600 h/rok. Proces pozyskania energii słonecznej moŜna realizować w dwojaki 
sposób: za pośrednictwem kolektorów słonecznych (metoda heliotermiczna) oraz przez 
wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych (metoda helioelektryczna). 

Kolektor słoneczny jest urządzeniem przeznaczonym do absorpcji promieniowania 
słonecznego na powierzchni grzewczej, złoŜonej z rurek – absorberów, wewnątrz których 
przepływa woda lub inna ciecz pośrednicząca (tzw. czynnik roboczy). Zasadniczo, 
w prostszych i typowych rozwiązaniach, uzyskuje się w ten sposób energię cieplną, 
wykorzystywaną do ogrzewania mieszkań lub do celów technologicznych. W rozwiązaniach 
zaawansowanych kolektory słoneczne są wyposaŜone w heliostaty (zwierciadła), kierujące 
promieniowanie na absorber, w którym następuje odparowanie odpowiedniego czynnika 
roboczego (sód, lit, azotan potasu), a pary kierowane są na turbinę wytwarzającą energię 
elektryczną. Takie elektrownie słoneczne funkcjonują w Stanach Zjednoczonych  
(Bar-Barstow – moc 10MW). Planuje się tam budowę elektrowni o mocy 100 MW,  
z temperaturą czynnika roboczego około 530 °C. Koszt budowy takiej elektrowni wynosi 
3000-4000 $/kW. Sprawność brutto kolektorów (stosunek mocy cieplnej wydawanej do mocy 
padającej na absorber) zaleŜy od zastosowanego materiału, wykorzystania czynnika 
roboczego i sposobu odbierania ciepła.  
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W ogniwach fotowoltaicznych zachodzi bezpośrednia przemiana fotonów w energię 
elektryczną. Sprawność brutto tej przemiany we współczesnych ogniwach wynosi około 10% 
(krzem amorficzny), 15% (krzem monokrystaliczny), a w najnowocześniejszych 
rozwiązaniach przekracza 20% (arsenek galu – 23%) [15], [81]. W ogniwach 
fotowoltaicznych zachodzi zjawisko zwane wewnętrznym efektem fotoelektrycznym, które 
polega na wyrzucaniu elektronów z ciała stałego pod wpływem promieniowania światła. 
Wytwarza się w ten sposób napięcie stałe, którego wartość zaleŜy od obciąŜenia ogniwa 
(od poboru prądu). Właściwości fotoelektryczne ogniwa charakteryzuje napięcie biegu 
jałowego (siła elektromotoryczna SEM) i prąd zwarciowy (zaleŜny od wewnętrznego oporu 
ogniwa). ZaleŜność prądu zwarciowego od mocy promieniowania jest liniowa, natomiast 
SEM jest logarytmiczną funkcją mocy promieniowania. Zjawisko fotoelektryczne zachodzi 
efektywnie w niektórych materiałach półprzewodnikowych produkowanych specjalnie do 
tego celu (półprzewodniki domieszkowe niesamoistne). Szczegóły na ten temat moŜna 
znaleźć w monografii [15]. Problemem jest udoskonalenie technologii wytwarzania samych 
ogniw, a takŜe pozyskiwanie surowców na ogniwa. Do budowy ogniw stosuje się amorficzny 
lub krystaliczny krzem: tellurek krzemu, tellurek kadmu oraz inne związki indu, selenu 
i siarki [81]. Proces fotoemisji przebiega najlepiej w ogniwach monokrystalicznych 
zbudowanych z płytek półprzewodnika (kryształ krzemu) o grubości 200- 500 µm. Są one 
jednak drogie, dlatego w praktyce stosowane są tzw. ogniwa cienkościenne zbudowane z 
amorficznego krzemu.  

W praktyce nie wykorzystuje się pojedynczych ogniw, ale ich baterie składających się  
z 36 – 40 ogniw. W chwili obecnej najlepszą technologią dysponują USA, Japonia, Francja 
i Niemcy. Ogniwa fotowoltaiczne stosowane są głównie w układach zasilających obiekty 
komunalne, mieszkania (45% ogniw wyprodukowanych w roku 2006), w komunikacji 
(36% ogniw), w urządzeniach elektronicznych (5% ogniw) a takŜe do wytwarzania energii dla 
systemu energetycznego (elektrownie fotowoltaiczne – 14% ogniw). Z baterii słonecznej 
moŜna uzyskać 120 W/m2 mocy elektrycznej. W warunkach Polskich z 1 m2 ogniwa 
wytwarza się rocznie około 100 kWh energii elektrycznej. Główne zalety fotowoltaiki to: 
niezaleŜność sprawności od skali, łatwa obsługa i całkowity brak emisji gazów 
cieplarnianych. W USA pracuje elektrownia fotowoltaiczna o mocy 6.5 MW. Koszt jej budowy 
w 1985 roku wynosił około 5 tys. USD/kW. Energia fotowoltaiczna jest zatem stosunkowo 
droga. Dodatkową wadą jest konieczność wykorzystania duŜej powierzchni, która wynosi około 
50 km2/GW. Jednak wytwórnie małej mocy (np. dla potrzeb komunalnych) mogą być 
zlokalizowane na dachach budynków, a więc ta wada nie zawsze jest istotna [81].  

2.2.4.4. Energia geotermalna  
Energia geotermalna to energia wód zalegających pod ziemią wydobytych na powierzchnię. 
Według definicji geologicznej [192] energia geotermalna jest nadwyŜką energii cieplnej  
w stosunku do energii odpowiadającej średniej temperaturze powierzchni Ziemi (przyjmuje 
się 15°C). W rzeczywistości wartość ta ulega zmianom w zaleŜności od szerokości 
geograficznej, pory roku i dnia. Średnia temperatura powierzchni Ziemi jest ponadto 
wynikiem ustalenia się równowagi cieplnej między trzema głównymi strumieniami ciepła: 
ciepłem promieniowania słonecznego, ciepłem promieniowania lub konwersji z jądra Ziemi, 
strumieniem ciepła emitowanego do przestrzeni kosmicznej. 

Energię geotermalną zalicza się do energii odnawialnej, gdyŜ jej źródło (gorące wnętrze 
Ziemi) jest praktycznie niewyczerpalne. W jądrze Ziemi temperatura dochodzi do 6000°C, 
a przyczyną tego zjawiska jest m.in. rozpad pierwiastków promieniotwórczych takich jak 
uran, tor i radioaktywnych izotopów potasu. Temperatura ta maleje wraz ze wzrostem 
odległości od jądra. W uśrednieniu przyjmuje się, Ŝe gradient temperatury skorupy ziemskiej 
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wynosi około 25 K/km (wartość ta zaleŜy od rodzaju skał podłoŜa i warunków geologicznych 
i waha się od 15 do 80 K/km) [193]. Udokumentowane zasoby bilansowe energii 
geotermalnej są równe 8,74 mld tpu, z czego około 30% zasobów jest wydobywanych. [15].  

Ze względu na sposób wykorzystania zasobów energii wnętrza Ziemi wyróŜnia się dwa 
podstawowe kierunki jej konwersji: 

• Geotermia wysokiej entalpii (wysokotemperaturowa, GWE) – umoŜliwia bezpośrednie 
wykorzystanie ciepła ziemi, którego nośnikiem jest woda, para, gaz i ich mieszaniny 
wypełniające puste przestrzenie skalne [90].  

• Geotermię niskiej entalpii (niskotemperaturową, GNE) – gdzie w celu wykorzystania 
ciepła ziemi zachodzi konieczność zastosowania pomp ciepła (PC) jako urządzeń 
wspomagających. Ciepło ośrodka skalnego (gruntu) stanowi w tym przypadku dla pompy 
ciepła tzw. dolne źródło ciepła [90]. 

Ciepło skorupy ziemskiej stosowane do GWE jest teoretycznie dostępne w kaŜdym punkcie 
powierzchni Ziemi (poniŜej 1 km w głąb Ziemi) w postaci suchych źródeł geotermicznych 
(zasoby petrotermiczne) lub jako wody geotermalne (zasoby hydrotermiczne).  

Zasoby hydrotermiczne odnoszą się do wody27 i pary lub mieszaniny parowo-wodnej. Mogą 
one występować w szczelinach skalnych, gdzie osiągają temperatury 200 – 300°C oraz 
w Ŝyłach wodnych i warstwach wodonośnych o temperaturach 80 – 95°C [193]. 

Wody opadowe przenikające w głąb Ziemi są ogrzewane przez ciepło dochodzące z jej 
wnętrza. Magma, znajdująca się pod skorupą ziemską, osiąga temperatury rzędu 1400°C. 
Dzięki temu aktywne ogniska magmy ogrzewają otaczające je skały wraz z zawartą w nich 
wodą do znacznych temperatur. Niektóre złoŜa ciepłych i gorących wód oraz par (nasyconych 
i przegrzanych) są zlokalizowane na stosunkowo nieduŜych głębokościach – do 3 km pod 
ziemią, co pozwala na ich wydobycie za pomocą otworów wiertniczych. W pobliŜu otworu 
czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, 
wtłacza się z powrotem do złoŜa. Są to tzw. naturalne systemy geotermalne. 

Woda geotermiczna wykorzystywana jest bezpośrednio (doprowadzana systemem rur), bądź 
pośrednio (oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym) [240] – 
dostęp: maj 2010. Zasoby te są obecnie powszechnie wykorzystywane.  

Zasoby petrotermiczne – to energia zmagazynowana w warstwach skalnych.  Wykorzystuje 
się je w instalacjach tzw. sztucznych systemów geotermalnych (ang. Enhanced Geothermal 
Systems, EGS)28. Technologia ta polega na umieszczeniu na odpowiedniej głębokości 
tzw. powierzchni wymiany ciepła. Chodzi tu o odzyskanie ciepła z masywów skalnych, które 
nie zawierają wody (nie mają odpowiednich właściwości zbiornikowych), w związku z czym 
są „suche”. Zwykle masywy gorących skał zalegają na głębokościach poniŜej 3 – 5 km 
i osiągają dość wysokie temperatury (≥150°C). Zjawisko to jest związane z obecnością 
pierwiastków promieniotwórczych zawartych w niektórych minerałach skałotwórczych. Taki 
materiał skalny jest sztucznie szczelinowany, a do powstałych sieci szczelin, za pomocą 
odwiertów (otworów zatłaczających), pompuje się pod wysokim ciśnieniem wodę. W wyniku 
cyrkulacji woda pobiera energię gorących skał, a następnie, po uzyskaniu temperatur rzędu 
100°C i wyŜszych, wyprowadzana jest na powierzchnię otworem eksploatacyjnym, gdzie jest 

                                                 

27 Zwykle wody złoŜowe, występują w postaci solanek o róŜnym stopniu stęŜenia. 
28 W literaturze moŜna spotkać takŜe opis tej technologii pod jej starszą nazwą: Gorące suche skały (ang. Hot 
Dry Rock, HDR). 
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zagospodarowywana. Zamiast wtłaczania wody, do odzysku ciepła moŜna stosować otworowe 
wymienniki ciepła. Metoda ta jest obecnie w fazie eksperymentów. Perspektywiczne znaczenia 
tej technologii związane jest z odpowiednimi warunkami geologicznymi i geotektonicznymi. 
Jednak według koncepcji Polskiego Laboratorium Radykalnych Technologii naleŜałoby zejść 
do głębokości 6 – 7 km, gdzie spodziewane są temperatury rzędu 300 – 350°C [193], 
http://jaron.salon24.pl, (dostęp: maj 2010)  

Sposób wykorzystania zasobów geotermalnych jest zaleŜny od temperatury czynnika 
grzejnego. Przyjmuje się, Ŝe wykorzystanie energii ze źródeł hydrotermicznych do produkcji 
energii elektrycznej jest opłacalne dopiero przy temperaturach 120 – 150°C. Przy niŜszych 
temperaturach zasoby geotermalne znajdują zastosowanie do celów ciepłowniczych, 
klimatyzacyjnych, rekreacyjnych i leczniczych (kąpieliska, pływalnie, baleontologia) oraz do 
wytwarzania ciepłej wody uŜytkowej w systemach miejskich i przemysłowych [193].  

Produkcja prądu elektrycznego z zastosowaniem zasobów geotermalnych odbywa się 
w elektrociepłowniach geotermalnych, które mogą pracować w systemie jedno- lub 
dwuczynnikowym. 

W układzie jednoczynnikowym oddziela się parę wodną nasyconą z mieszaniny parowo-
ciekłej wypływającej na powierzchnię z eksploatowanej studni geotermalnej. Uzysk pary 
moŜna zwiększyć obniŜając ciśnienie płynu dwufazowego pozyskiwanego ze studni. Innym 
sposobem wytwarzania pary w elektrowniach geotermalnych jest rozpręŜanie wody 
geotermalnej o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Pozyskana para wodna jest kierowana na 
turbinę parową napędzającą generator, który wytwarza prąd elektryczny [193].  

Druga metoda konwersji energii geotermalnej na energię elektryczną to metoda 
dwuczynnikowa (siłownia binarna). Woda z odwiertu wydobywczego jest kierowana do 
wymiennika ciepła, gdzie oddaje ciepło czynnikowi termodynamicznemu (np. freon, 
amoniak)29, a następnie otworem zatłaczającym jest pompowana z powrotem do złoŜa. 

Podawana na turbinę przegrzana para30 musi posiadać odpowiednie parametry: ciśnienie, 
temperaturę, prędkość. Skroplony czynnik termodynamiczny w skraplaczu jest zwracany 
do wymiennika, gdzie ponownie odparowuje. Rola wody geotermalnej w zastosowaniu tej 
metody sprowadza się więc do podgrzania i wytworzenia pary czynnika roboczego. Jest to 
tzw. obieg Rankine`a [193]. Sprawność obiegu dla wody moŜe wynosić 0.4 – 0.6, w praktyce 
bliŜsza jest dolnej granicy, co wynika z odchyłek przemian od załoŜeń teoretycznych obiegu 
(np. nieizentropowe rozpręŜanie pary w turbinie, spadki ciśnienia w wymiennikach ciepła, w 
kotle itp.) [240] – dostęp: maj 2010.  

W ciepłownictwie (ogrzewanie budynków) stosuje się zazwyczaj geotermię niskotemperaturową 
GNE, czyli z zastosowaniem pompy ciepła PC. Jest to urządzenie czerpiące rozproszoną 
energię cieplną z otoczenia (powietrza lub gruntu). Odbiór energii realizowany jest przez 
wymiennik ciepła, który jest umieszczony na niewielkiej głębokości (do 200 m). Wymiennik 
taki moŜe być umieszczony równieŜ poziomo na głębokości 2 m. Czynnikiem obiegowym 
jest tutaj woda lub solanka. Przy pomocy energii napędowej, pochodzącej ze spręŜarki, 
pompa podnosi energię na wyŜszy poziom termodynamiczny. Odbywa się to w zamkniętym 
procesie obiegowym poprzez stałą zmianę stanu fizycznego czynnika roboczego (parowanie, 
spręŜanie, skraplanie, rozpręŜanie). Dzięki takiemu przebiegowi procesu uzyskujemy 
moŜliwość wykorzystania takŜe niskich temperatur środowiska gruntowo-wodnego do 

                                                 
29 Dla czynnika termodynamicznego (właściwego obiegu) wymiennik ciepła spełnia rolę kotła. 
30 Wykorzystuje się parę wodną lub parę innego czynnika grzewczego o niskiej temperaturze wrzenia 
(np.: amoniaku). 
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uzyskania ciepłej wody obiegu centralnego ogrzewania lub ciepłej wody uŜytkowej [90]. Ta 
metoda pozyskiwania energii jest bardzo oszczędna – aŜ do 75% energii pobiera bezpłatnie z 
otoczenia, tylko 25% stanowi zuŜycie prądu elektrycznego (pobieranego m.in. przez 
spręŜarkę). Taki układ stosuje się w gospodarstwach indywidualnych.  

W przypadku znacznych głębokości (powyŜej 2500) temperatura czynnika grzewczego moŜe 
osiągnąć na tyle wysoką wartość, Ŝe ciepło odzyskuje się w tradycyjnych wymiennikach bez 
specjalnej pompy ciepła. Jest to przykład zastosowania GWE w ogrzewnictwie. W tym 
przypadku instalacja jest zdolna do ogrzania kilkudziesięciu, a nawet kilkuset budynków 
jednorodzinnych.  

Na terenie Polski wody geotermalne zajmują około 80% powierzchni kraju. Ich temperatura 
mieści się przewaŜnie w zakresie 25 – 150ºC (lokalnie nawet do 200 ºC), a głębokość 
występowania od 1 do 10 km. Zasoby wód geotermalnych skoncentrowane są na obszarze 
Podkarpacia, regionie grudziądzko – warszawskim oraz pasie od Łodzi do Szczecina. W Polsce 
przewaŜają wody o temperaturze 80oC, co ogranicza ich zastosowanie w ciepłownictwie. Warto 
jednak zaznaczyć [90], Ŝe wydobycie zaczyna być opłacalne, jeśli spełnione są warunki 
związane m.in. z wydajnością źródła, temperaturą złoŜa (jeśli do głębokości 2 km osiągają 
temperaturę 65oC), a takŜe jego zasoleniem (nie przekraczającym 30 g/l). 

PoniŜej wymieniono geotermalne zakłady ciepłownicze funkcjonujące na terenie Polski: 
Bańska NiŜna (4,5 MJ/s, docelowo 70 MJ/s), Pyrzyce (15 MJ/s, docelowo 50 MJ/s), Stargard 
Szczeciński (14 MJ/s), Mszczonów (7,3 MJ/s), Uniejów (2,6 MJ/s), Słomniki (1 MJ/s), 
Lasek (2,6 MJ/s), Klikuszowa (1 MJ/h). Oprócz zakładów ciepłowniczych występują 
w Polsce uzdrowiska wykorzystujące geotermię. Do tych uzdrowisk naleŜą: Cieplice, 
Duszniki Zdrój, Ciechocinek, Ustroń, Konstancie, Lądek Zdrój ([240] dostęp: maj 2010, 
http://jaron.salon24.pl/150385,zielona-energia-definicje-i-okreslenia-geotermalne-cz-3 –  maj 2010). 
Pojemność cieplna globu ziemskiego o masie całkowitej około 5.6*1027 kg i przy średnim 
cieple właściwym 0.8 kJ/kg*K wynosi około 4.5*1027 kJ/K. Gdyby do celów grzewczych 
wykorzystano tylko tyle energii, aby średnia temperatura wnętrza Ziemi obniŜyła się tylko 
o 0.0001 K to, przy prognozowanym w najbliŜszym czasie rocznym światowym zuŜyciu 
energii cieplnej na poziomie około 28*1018 kJ, energii tej starczyłoby na najbliŜsze 223000 lat 
[113] [141]. 

Za wykorzystaniem źródeł geotermalnych przemawiają następujące argumenty: 
− źródła te praktycznie niewyczerpalne, 
− nie podlegają wahaniom warunków klimatycznych i pogodowych, 
− nie wydzielają do środowiska Ŝadnych szkodliwych substancji, 
− urządzenia techniki geotermalnej nie zajmują wiele miejsca i nie wpływają na wygląd 

krajobrazu. 
Argumenty przeciw: 
− podczas eksploatacji złoŜa moŜe dojść do emisji szkodliwych gazów uwalniających się 

z geopłynu, wytwarzany jest szczególnie siarkowodór, a takŜe radon – produkt rozpadu 
radioaktywnego uranu wydobywany z parą z odwiertu, 

− przy niewłaściwie zaprojektowanej instalacji geotermalnej istnieje niebezpieczeństwo 
wystudzenia złoŜa, 

− złoŜa są mało dostępne – warunki ich wykorzystania istnieją w niewielu miejscach, 
− mocne zasolenie złóŜ jest powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników 

ciepła i innych elementów armatury instalacji geotermicznych ([240] dostęp: maj 2010), 
− eksploatacj powoduje zanieczyszczenia wód głębinowych, uwalnianie radonu, 

siarkowodoru i innych gazów.  
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2.2.4.4. Wodór jako surowiec energetyczny – ogniwa paliwowe  
W ostatnich latach duŜe nadzieje na sprostanie problemom energetycznym świata wiąŜe się 
z elektroenergetyką wodorową [190]. W 2000 roku rząd USA zadeklarował finansowanie 
intensywnych badań nad wytwarzaniem energii elektrycznej z wodoru na duŜą skalę [24].  
W ślad za tym poszły inicjatywy badawcze rządów Japonii, Kanady i innych krajów. W Unii 
Europejskiej znalazło to oddźwięk w postaci kompleksowego programu rozwoju energetyki 
wodorowej w latach 2007-2013 [84]. Badania w tym obszarze są takŜe prowadzone w Polsce, 
gdzie koordynuje je Polska Platforma Wodorowa [84]. Przygotowywane są rządowe projekty 
obejmujące tę problematykę. Tak intensywne badania stwarzają realne perspektywy, aby 
technologia ta mogła osiągnąć pozycję energetyki XXI wieku (mówi się wręcz o gospodarce 
wodorowej, ang. Hydrogen Economy).  

Z technologicznego punktu widzenia elektroenergetyka wodorowa polega na wytwarzaniu 
energii elektrycznej (napięcia stałego) w ogniwach paliwowych ([34], [84], [189]) 
w egzotermicznej reakcji elektrochemicznej wodoru z tlenem. Produktem ubocznym jest 
woda i ciepło. Moc wytwarzanej energii elektrycznej zaleŜy od wielkości ogniwa oraz 
warunków pracy i moŜe się wahać od ułamków Wata do kilkudziesięciu MW [35]. 
Sprawność konwersji energii chemicznej w elektryczną jest wyŜsza niŜ dla turbin gazowych 
i silników spalania wewnętrznego. Ogniwa paliwowe mogą zatem z powodzeniem spełniać 
rolę generatorów prądotwórczych w zakładach przemysłowych, jak równieŜ w energetyce 
rozproszonej (wysoka sprawność konwersji w zakresie stosunkowo niskich mocy), m.in. 
w gospodarstwach domowych, samochodach itp. UmoŜliwiają one takŜe wytwarzanie energii 
cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną w pobliŜu lokalnego odbiorcy. Całkowita 
sprawność energetyczna takiego systemu wynosi wówczas 80 do 90%. Są one więc 
urządzeniami spełniającymi prawie doskonale wymagania rozproszonej energetyki 
przyszłości.  

Najlepszym paliwem dla ogniw paliwowych jest czysty wodór, który planuje się pozyskiwać 
(na niezbyt duŜą skalę) w procesie elektrolizy wody. Wymagana do tego energia elektryczna 
moŜe być wytwarzana w ogniwach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych, 
hydroelektrowniach itp., niemniej poszukiwane są intensywnie bardziej efektywne metody. 
Ostatnio zanotowano znaczący postęp w technologii rozkładu wody w nanorurkach [43]. 
Ogniwo moŜe być równieŜ zasilane paliwem bogatym w metan, metanol, etanol i inne 
węglowodory, które przetwarza się na wodór i dwutlenek węgla w konwertorach 
zewnętrznych lub na drodze wewnętrznej konwersji w ogniwach wysokotemperaturowych. 
Surowcem energetycznym na większą skalę moŜe być zatem gaz ziemny, gaz syntezowy oraz 
paliwa ciekłe. Zastosowanie tych paliw nie eliminuje jednak emisji dwutlenku węgla. 
W związku z tym bardzo interesującym surowcem do ich pozyskiwania jest biomasa. Jej 
wykorzystanie daje bowiem nie tylko moŜliwość utylizacji produktów odpadowych, ale 
przede wszystkim wyeliminowanie emisji netto dwutlenku węgla (zielona energia), co moŜe 
znacznie poprawić efektywność całego procesu wobec uwarunkowań rynku emisji tego gazu 
cieplarnianego [35]. Metan moŜna pozyskiwać jako tzw. biogaz wydzielający się w 
naturalnych procesach fermentacyjnych, w komorach fermentacyjnych, oczyszczalniach 
ścieków, na wysypiskach, w zbiornikach gnojowicy, a metan i wodór – takŜe poprzez 
upłynnianie lub zgazowanie biomasy.  

Pomimo wymienionych zalet ogniw paliwowych i bardzo optymistycznych prognoz ich 
powszechnego wykorzystania sprzed kilku lat (przyszłość tzw. gospodarki wodorowej – patrz 
[24]), technologia wytwarzania energii elektrycznej tą metodą okazała się dość złoŜona i jest 
przedmiotem intensywnych badań. Interesujące studium perspektyw energetyki wodorowej na 
tle uwarunkowań rynkowych wobec konkurencji innych metod pozyskiwania energii 
uŜytkowej zawierają opracowania [76] i [137], a bieŜące wyniki i cele badawcze 
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zamieszczane są na stronie DOE (US Department of Energy), w artykułach [1], [151]. 
Zagadnienia te były przedmiotem kilkuletnich badań autorki rozprawy [34], [35], [189]. W 
artykule [35] podsumowującym te badania zarysowano bariery technologiczne i ekonomiczne 
oraz perspektywy ich przełamania dla szerszego upowszechnienia energetyki wodorowej. W 
szczególności poddano analizie korzyści wynikające ze stosowania biomasy jako paliwa 
surowego, ze względu na zmniejszenie kosztów emisji CO2, wobec wdraŜania zasad rynku 
emisji gazów cieplarnianych.  

Wadą energetyki wodorowej jest koszt wytwarzania wodoru oraz problemy jego 
magazynowania i przesyłu [76]. Ze względu na małą objętość cząsteczki wodór stosunkowo 
łatwo przenika przez ścianki pojemników stosowanych do przechowywania gazów.  

2.3. Innowacje technologiczne a perspektywy rozwoju  ekologicznej 
elektroenergetyki 
Szybki postęp technologiczny obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach stwarza nadzieje na 
rozwiązanie problemów energetyki światowej nowymi metodami, które są jeszcze nieznane 
lub znajdują się na etapie badań naukowych i przedwdroŜeniowych. Z jednej strony obejmują 
one usprawnienia procesów spalania i konwersji energii mechanicznej na elektryczną 
w turbozespołach, obniŜenie kosztów produkcji i eksploatacji ogniw paliwowych, 
zwiększenie wydajności i dyspozycyjności energetyki solarnej i wiatrowej, a z drugiej – 
obniŜenie emisji dwutlenku węgla przez rozwijanie technologii czystego spalania paliw 
stałych. Czynniki wpływające na efektywność konwersji energii cieplnej na elektryczną 
zostały omówione w poprzednich rozdziałach. PoniŜej zarysowano najwaŜniejsze metody 
związane z podstawowymi kierunkami unowocześniania energetyki.    

2.3.1. Nowoczesna energetyka w ęglowa 
Z punktu widzenia polskiej energetyki węglowej, w szczególności energetyki zawodowej, 
kluczowe znaczenie ma dostosowanie procesów spalania węgla do wymagań polityki 
klimatycznej UE i Polski. Unowocześnianie energetyki węglowej zmierza w kierunku 
zwiększenia sprawności netto wytwarzania energii elektrycznej i obniŜenia jednostkowej 
emisji gazów cieplarnianych [152].  

Sprawność netto wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego waha się od 28 – 47% 
w zaleŜności od parametrów pary wodnej wytwarzanej w kotle, intensywności regeneracji 
i przegrzewu oraz temperatury kondensacji pary w turbinie (podrozdział 2.2.1.3). WyŜszą 
sprawność, do 60%, osiąga się w turbinach parowo-gazowych (podrozdział 2.2.1.4).  

Obok powyŜszych usprawnień technologicznych duŜe nadzieje wiąŜe się z moŜliwością 
obniŜenia emisyjności procesów spalania węgla, czyli rozwoju tzw. czystej energetyki 
węglowej. Celem perspektywicznym jest uzyskanie technologii spalania o zerowej emisji 
(ang. ZEC – Zero Emission Carbon). Ideę tę propaguje Stowarzyszenie na Rzecz 
Bezemisyjnej Energetyki Węglowej (ang. ZECA – Zero Emission Coal Alliance). Obszerne 
informacje na temat moŜliwości osiągnięcia tego celu w ciągu najbliŜszych lat zawiera raport 
[203]. W 2002 roku autorzy tego raportu wyrazili optymistyczny pogląd, Ŝe juŜ w 2012 roku 
będą działały elektrownie nie tylko o podwyŜszonej sprawności, ale takŜe nie wytwarzające 
Ŝadnych szkodliwych dla środowiska odpadów (w tym CO2).  

Emisję CO2 w procesie wykorzystania dla celów energetycznych paliw stałych, w tym węgla 
kamiennego, moŜna zmniejszyć w dwojaki sposób: przed spaleniem paliw – poprzez ich 
gazyfikację, po spaleniu – przez wychwytywanie CO2 z gazów odlotowych. 
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Pierwszy sposób polega na przetworzenie paliw stałych na paliwa gazowe w procesach 
pirolizy lub zgazowania. Technologiczne aspekty tych procesów zostały omówione na 
przykładzie biomasy w podrozdziale 2.2.3.6. Szczegóły dotyczące technologii termicznej 
obróbki węgla moŜna znaleźć w licznych opracowaniach (np. [17], [164]). Produktem tych 
procesów jest resztkowe paliwo stałe – koks, paliwo gazowe – gaz syntezowy o niskiej emisji 
CO2 w procesie spalania oraz sam dwutlenek węgla, który moŜna wychwytywać metodami 
omówionymi poniŜej. 

Wychwytywanie CO2 z mieszanin gazowych ułatwiają jego specyficzne właściwości 
fizykochemiczne, tj. kwaśny odczyn, a szczególnie stosunkowo wysoka temperatura 
krytyczna (304.5K, wobec 154.6K dla tlenu i 126.3K dla azotu). Dzięki temu substancja ta 
łatwo tworzy słabe związki z pewnymi substancjami ciekłymi (chemisorpcja), jest znacznie 
silniej zatrzymywana na powierzchni ciał stałych (adsorpcja) niŜ inne gazy, a ponadto moŜe 
być względnie łatwo skroplona. W związku z tym CO2 moŜna usuwać metodami 
absorpcyjnymi, adsorpcyjnymi lub kriogenicznymi.  

W metodach absorpcyjnych wykorzystuje się zjawiska chemisorpcji lub absorpcji fizycznej. 
Technologia wykorzystująca chemisorpcję jest stosowana od lat 60-tych XX w. w przemyśle 
naftowym i chemicznym, z wykorzystaniem aminy monoetanolowej jako absorbentu [164]. 
Dwutlenek węgla moŜe być równieŜ sorbowany przez inne substancje, takie jak woda 
amoniakalna czy alkiloaminy. Problemem jest konieczność wstępnego oczyszczania gazu i 
regeneracja sorbentu, czyli uwolnienie związanego CO2, co wymaga doprowadzenia duŜej 
ilości energii. Usuwanie CO2 metodą absorpcji fizycznej następuje poprzez jego 
rozpuszczenie w ciekłych sorbentach takich jak metanol, eter dimetylowy i inne. Wymaga to 
zastosowania podwyŜszonego ciśnienia lub obniŜenia temperatury. Desorpcja (uwolnienie 
CO2) następuje przez obniŜenie ciśnienia (technologia PSA) lub podwyŜszenie temperatury 
(technologia TSA).  

Technologie oparte na adsorpcji fizycznej polegają na selektywnym zatrzymywaniu 
cząsteczek CO2 na rozwiniętej powierzchni materiału porowatego (tzw. złoŜe porowate), 
przez który przepływają gazy odlotowe o obniŜonej temperaturze lub podwyŜszonym 
ciśnieniu. Jako materiały porowate wykorzystuje się węgiel aktywny, zeolity, silikaŜele 
i tlenki glinu. Zatrzymany w złoŜu CO2 usuwa się, podobnie jak w absorpcji fizycznej, 
technologią PSA lub TSA i przekazuje do magazynowania. Barierą do zastosowania tej 
technologii jest jej stosunkowo niska wydajność (małe upakowanie cząsteczek CO2 na 
powierzchni porowatej) i niezbyt wysoka selektywność na typowych tanich adsorbentach 
wymienionych powyŜej [164].  

Podobne zjawiska fizyczne jak w adsorpcji fizycznej pozwalają rozdzielać gazy (w tym CO2) 
przy pomocy tzw. sit molekularnych (metody membranowe). Sita molekularne są materiałami 
porowatymi o odpowiednich rozmiarach porów, przepuszczającymi mniejsze cząsteczki, 
a zatrzymującymi większe. Ich szersze wykorzystanie utrudnia niska wydajność i konieczność 
utrzymywania wysokiego ciśnienia, co powoduje, Ŝe koszt takiej separacji jest blisko 
dwukrotnie wyŜszy niŜ dla metod opartych na chemisorpcji z zastosowanie amin [164]. 

Względnie wysoka temperatura krytyczna CO2 (znacznie wyŜsza niŜ dla typowych gazów) 
pozwala na jego oddzielenie od innych gazów metodą kriogeniczną. Separacja mieszanin 
metodą kriogeniczną wykorzystuje róŜnice temperatur wrzenia poszczególnych składników 
mieszaniny. Schłodzenie mieszaniny do temperatury poniŜej temperatury krytycznej jednego 
ze składników i spręŜenie do ciśnienia pary nasyconej tego składnika, doprowadza ten 
składnik do stanu równowagi ciecz-para, w którym następuje jego skroplenie i wrzenie. 
Dalsze podnoszenie ciśnienia mieszaniny zatrzymuje wrzenie (powoduje całkowite 
wykroplenie). Składniki o niŜszej temperaturze krytycznej pozostają w stanie gazowym, 
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a zatem mogą być łatwo oddzielone. Właściwości CO2 w układzie równowagi ciecz-para 
przedstawiono na Rysunku 2.3.1. Jak widać w temperaturach technologicznie osiągalnych, 
tj. rzędu 20 – 30 °C, dwutlenek węgla wykrapla się przy ciśnieniu od około 5.8 do 7.0 MPa. 
Ma on wówczas stosunkowo duŜą objętość właściwą 1.3 – 1.7 dm3/kg, ale objętość ta spada 
szybko ze wzrostem ciśnienia skroplonego CO2.  

 

Rys.2.3.1. Właściwości fizyczne dwutlenku węgla w stanie równowagi ciecz-para (rysunki lewe) 
i jego ściśliwość w stanie ciekłym (rysunek prawy)  

Źródło: obliczenia własne wg [41] 

Zastosowanie metod kriogenicznych wymaga poniesienia kosztów schłodzenia i spręŜenia 
całej mieszaniny gazów. Tradycyjna metoda spalania węgla przebiega w kontakcie 
z powietrzem (~21% O2, ~79% N2), gdzie do procesu spalania dostarcza się pewną ilość 
powietrza (określoną z nadmiarem dla danej ilości węgla), tak aby zapewnić odpowiednią 
ilość tlenu w procesie. Azot jest tu składnikiem nieistotnym (inertnym). Gaz spalinowy 
otrzymany w wyniku spalania węgla w kontakcie z powietrzem zawiera znaczne ilości N2 
(nadal około 79%) oraz stosunkowo niewielkie ilości CO2 (rzędu 15 – 16%). Tak nieduŜe 
ilości dwutlenku węgla oraz duŜy stopień jego rozproszenia (jego małe stęŜenie) w całej 
objętości spalin znacząco utrudniają technicznie oraz podnoszą koszty wychwytywania CO2 
[164]. 

Rozwiązaniem tego problemu jest spalanie węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen. Wymaga 
to na wstępie oddzielenia duŜej części azotu z powietrza, z wykorzystaniem metod 
membranowych lub kriogenicznych (tlen ma temperaturę krytyczną wyŜszą od azotu 154.3K 
wobec 126.3K, co pozwala na jego wykroplenie z odpowiednio schłodzonego i spręŜonego 
powietrza). Odpowiednio wzbogacone w tlen „powietrze” moŜna pozyskiwać od dostawców 
zewnętrznych lub z własnej instalacji (tlenowni). Przy duŜych sprawnościach procesu 
separacji moŜna otrzymać mieszaninę gazową o udziale tlenu dochodzącym do 95%. Nowa, 
wzbogacona w tlen mieszanina gazów, wymaga znacznie mniejszego współczynnik nadmiaru 
powietrza. Przez recyrkulację gazów spalinowych moŜna uzyskać gazy odlotowe zawierające 
głównie CO2 (~90%) oraz niewielkie ilości N2 (pozostałego po separacji powietrza) 
i niewykorzystanego tlenu O2. Technologia ta jest jednak nadal kosztowna, ale jej ekonomika 
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moŜe się poprawić, jeśli wzrośnie zapotrzebowanie na czysty azot i tlen w innych dziedzinach 
technologii. Za upowszechnieniem tej technologii przemawia fakt, Ŝe większość metod 
składowania dwutlenku węgla (sekwestracji) wymaga jego skroplenia, a w wyniku 
zastosowania metod kriogenicznych uzyskuje się właśnie ciekły CO2.   

Bezpieczne składowanie CO2, czyli jego sekwestracja, jest odrębnym, powaŜnym problemem 
technologicznym, szeroko dyskutowanym w literaturze. Najprostszą metodą (zalecaną m.in. 
w protokole z Kioto – patrz podrozdział 1.1) jest jego ponowna absorpcja z atmosfery przez 
rośliny (w procesie fotosyntezy), co uzyskuje się przez zwiększenie powierzchni upraw (bez 
potrzeby wychwytywania opisanymi wyŜej metodami). W praktyce jednak, dla realizacji 
ZEC, konieczne jest stosowanie innych, bardziej wydajnych metod, do których naleŜą [84]:  

a) zatapianie w oceanie,  

b) wtłaczanie pod ziemię z jednoczesnym pozyskiwaniem paliwa (ropa, gaz), 

c) wtłaczanie w podziemne zbiorniki (m.in. wyrobiska kopalniane, np. w kopalniach soli), 

d) trwałe wiązanie w minerałach: 

– węglany w procesie technologicznym pozyskiwania energii, 

– węglany tworzone w złoŜach podziemnych. 
MoŜliwości technologiczne wykorzystania metod a) do c) ilustruje Rysunek 2.3.1, pokazujący 
relacje ciśnienia, objętości i temperatury dla ciekłego CO2. W szczególności pokazuje on, 
Ŝe magazynowanie dwutlenku węgla w oceanach jest moŜliwe juŜ od głębokości około 5 km 
(ciśnienie 50 MPa), gdzie skroplony dwutlenek węgla w bezpiecznym zakresie temperatur ma 
gęstość większą niŜ woda, w związku z czym samoczynnie utrzymuje się na dnie oceanu.  
Metoda b) jest równocześnie sposobem utylizacji CO2, umoŜliwiającym zwiększenie stopnia 
wykorzystania złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego. Istotnaą wadą tych metod jest potencjalne 
zagroŜenia erupcją (np. w przypadku trzęsienia Ziemi) i inne przyczyny uwalniania [84].  

Perspektywicznym i bezpiecznym sposobem magazynowania CO2 jest jego mineralizacja 
[202], http://www.inmat.pw.edu.pl/zaklady/zpim/BEEW_cz1.pdf (dostęp: lipiec 2010). 
Polega ona na wiązaniu dwutlenku węgla z krzemianem magnezu, w wyniku czego powstaje 
węglan magnezu (magnezyt), krzemionka (piasek) i woda, według poniŜszej reakcji:  

Mg3Si2O5(OH)4+ 3CO2  →   3 MgCO3 + 2 SiO2 + 2 H2O 

Proces ten przebiega w przyrodzie w bardzo wolnym tempie (trwa miliony lat), natomiast 
w warunkach przemysłowych prowadzony jest na duŜą skalę w wysokiej temperaturze 
w obecności katalizatora. Surowcem wyjściowym jest minerał zwany serpentynem (w Polsce 
występuje w Górach Sowich). Elektrownia węglowa o mocy 1GW zuŜywałaby około 28 kton 
tego surowca na dobę i produkowałaby około 35 kton magnezytu i piasku.  

2.3.2. Alternatywne mo Ŝliwo ści produkcji energii finalnej w du Ŝej skali 
z odnawialnych surowców energetycznych  
MoŜliwość wykorzystania poszczególnych nośników energii ze źródeł odnawialnych zaleŜy 
przede wszystkim od ich zasobów i technologii przetwarzania. Przez zasoby rozumie się tutaj 
potencjał energetyczny źródeł, który moŜe być przetworzony na obecnym lub 
przewidywanym poziomie technologii. Skalę tak rozumianego potencjału technicznego dla 
świata przedstawia Tabela 2.3.1.  
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Tabela 2.3.1. Światowe zasoby energii odnawialnej  
Źródło: [64] [158] 

Źródło 
Skala potencjału 

technicznego (energia 
uŜyteczna) [TWh/rok] 

Sposoby konwersji energii 

Energia słoneczna 12 000–40 000 fotowoltaika, fototermia, słoneczne ogrzewanie wody 
Energia wiatru 20 000–40 000 siłownie wiatrowe duŜej i małej mocy 
Energia fal 2 000–4 000 pneumatyczne, mechaniczne, indukcyjne, hydrauliczne  
Pływy i prądy morskie  > 3 500 zapora, prąd pływu 
Energia geotermalna 4 000–40 000 hydrotermia, petrotermia, źródła geociśnieniowe 

Biomasa 8 000–25 000 
Spalanie, piroliza zgazowanie, fermentacja, ciepło 
elektryczność 

Główną barierą rozwoju fotowoltaiki są problemy doskonalanie technologii wytwarzania 
samych ogniw, a takŜe pozyskiwanie surowców na ogniwa. W chwili obecnej najlepszą 
technologią dysponują Francja, Wielka Brytania i w szybkim tempie wzrasta ich produkcja 
w Chinach [81]. Do budowy ogniw stosuje się amorficzny lub krystaliczny krzem, tellurek 
krzemu, tellurek kadmu oraz związki indu, selenu i siarki. Światowe, ograniczone zasoby 
telluru i indu mogą uniemoŜliwi ć produkcję szczególnie cienkowarstwowych ogniw na duŜą 
skalę. Konieczność stosowania srebra moŜe równieŜ wpływać hamująco na ten sposób 
przetwarzania energii. MoŜna mieć nadzieję, Ŝe problem surowcowy rozwiąŜe się częściowo 
dzięki recyclingowi zuŜytych ogniw. 

W energetyce wiatrowej ograniczenia technologiczne mogą wynikać z wykorzystania 
związków metali ziem rzadkich (np. neodymy) do produkcji skrzyń biegów turbin 
wiatrowych [81]. Zasoby tego surowca nie są małe, ale najtańsze eksploatowane złoŜa 
znajdują się w Chinach, co moŜe generować problemy z dostawą. W przyszłości zostaną 
najprawdopodobniej opracowane wiatraki bez skrzyń biegów.  

Podstawową wadą energii wiatrowej i słonecznej są duŜe wahania ich dostępności. Wada ta 
jest szczególnie dotkliwa w przypadku produkcji energii elektrycznej, ze względu na 
trudności bezpośredniego magazynowania. MoŜliwe jest magazynowanie pośrednie poprzez 
spręŜanie powietrza lub pompowanie wody do zbiorników retencyjnych. W drugim 
przypadku wymaga to kosztochłonnych inwestycji na budowę elektrowni szczytowo-
pompowej i w praktyce jest nieopłacalne. SpręŜanie powietrza jest coraz bardziej 
perspektywicznym wyjściem, wobec postępów technologii budowy wysokociśnieniowych 
zbiorników na gazy (materiały kompozytowe dostępne w chwili obecnej pozwalają na 
budowę bezpiecznych zbiorników na gazy o ciśnieniu 70 MPa ([4], http://solaris-
system.eu.interia.pl/html/wodor.html, dostęp: lipiec 2010)31. SpręŜony gaz moŜe być 
następnie wykorzystany do napędzania turbin produkujących energię elektryczną. Pojawiają 
się juŜ informacje o zastosowaniu takiego gazu do napędzania samochodów. 
Perspektywicznym rozwiązaniem moŜe być magazynowanie energii wiatru i słońca przez 
hydrolizę wody i wytworzenie wodoru, który następnie moŜe być wykorzystany jako cenne 
paliwo lub doskonały surowiec do produkcji energii elektrycznej w ogniwach paliwowych 
[34]. W chwili obecnej wszystkie przedstawione wyŜej rozwiązania są kosztowne. W związku 
z tym w celu pełnego wykorzystania potencjału wiatru i słońca wymusza się odpowiednimi 
przepisami prawnymi priorytetową sprzedaŜ energii pochodzącej z tych źródeł (patrz 
podrozdział 2.4). Z punktu widzenia produkcji energii elektrycznej z paliw konwencjonalnych 
oznacza to zakłócanie popytu na energię w losowych chwilach i o losowej intensywności. 
MoŜe to istotnie utrudniać organizację produkcji energii w energetyce zawodowej.  

                                                 
31 Zbiorniki na ciśnienia 25 i 35 MPa są juŜ powszechnie stosowane w motoryzacji do magazynowania 
spręŜonego gazu ziemnego (CNG) lub wodoru. Budowane są zbiorniki na ciśnienia kilkuset MPa.  
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Faktyczne moŜliwości zaspakajania potrzeb energetycznych z wymienionych naturalnych 
OZE są przedmiotem dyskusji naukowych juŜ od kilku lat. Optymistyczną wizję 
przedstawiono np. w artykule [81]. Autorzy zakładają, Ŝe podstawową formą energii finalnej 
będzie, w perspektywie najbliŜszych kilkudziesięcioleci, energia elektryczna, zarówno do 
ogrzewania (zamiast ciepłownictwa), jak i do napędzania samochodów. Wychodząc z tego 
załoŜenia próbują wykazać, Ŝe całość zapotrzebowania na energię na świecie moŜna pokryć  
z trzech głównych OZE – słońca, wody i wiatru. Według danych zamieszczonych  
w publikacji [81], zaczerpniętych z biuletynu Energy, maksymalny potencjalny poziom 
zuŜycia prądu na świecie wynosi obecnie 12.5 TW, a przewidywany na 2030 r. (przy 
załoŜeniu wysokiego poziomu uzaleŜnienia od wykorzystania paliw kopalnych) wyniesie 
około 17 TW. Autorzy sugerują, Ŝe zuŜycie w 2030 mogłoby być obniŜone do 11.5 TW przez 
wyeliminowanie niskosprawnych urządzeń cieplnych i silników spalinowych.  

Według szacunków autorów, na całym świecie z wiatru moŜna uzyskać około 1700 TW, a ze 
słońca 6500 TW. Potencjał techniczny jest znacznie niŜszy ze względu na niedostępność tej 
energii na otwartych morzach i w wysokich górach, niemniej wynosi dla wiatru 40 – 85 TW 
(w tym 3.8 moŜna pozyskać z turbin wiatrowych, a 0.72 z konwerterów energii fal), a ze 
słońca 580 TW. Stopień wykorzystania tych zasobów na świecie wynosi obecnie 0.02 dla 
wiatru oraz 0.008 dla promieniowania słonecznego.  

Realizacja takiej rewolucji energetycznej wymagałaby rozmieszczenia na całym globie około 
3.8 miliona turbin wiatrowych o mocy 5 MW kaŜda. Zajmowałyby one 50 km2, a po 
uwzględnieniu wymaganych odległości pomiędzy kolejnymi farmami około 1% powierzchni 
ziemi. MoŜna teŜ budować elektrownie na morzach. Dałoby to łącznie 51% potrzebnej 
energii. Kolejne 40% moŜna by dostarczyć z systemów solarnych (z tego 30% z ogniw 
umieszczonych na dachach budynków handlowych). Wymaga to wybudowania około 
89 tysięcy elektrowni słonecznych o mocy 300 MW kaŜda. Około 9% zapotrzebowania 
pokrywają obecnie systemy wykorzystujące energię wody. Poziom tej produkcji nie ulegnie 
szybko drastycznym zmianom, gdyŜ nie ma warunków do budowy nowych zbiorników 
retencyjnych. JuŜ te istniejące wzbudzają wątpliwości co do ich wpływu na środowisko. 
Obecnie na świecie pracuje około 630 elektrowni wodnych, a w praktyce moŜna by 
eksploatować 900 takich elektrowni.  

Potencjalne pokrycie zapotrzebowania w roku 2030 mogłoby wyglądać następująco:  
• wiatr: 3.8 TW – turbiny wiatrowe, 0.72 TW – konwertory energii fal (razem 5.5 TW, 

tj. 51% zapotrzebowania), 

• słońce: 1700 TW – systemy fotowoltaiczne umieszczane na dachach budynków, 
0.049 TW – elektrownie słoneczne z koncentracją promieniowania słońca, 0.04 TW – 
elektrownie fotowoltaiczne (razem 4.6 TW, 40 % zapotrzebowania), 

• woda: 0.49 TW – turbiny pływowe, 0.00535 – elektrownie geotermalne,  
0.0009 – hydroelektrownie (razem 1.1 TW, 9% zapotrzebowania). 

Ekonomika takiej energetyki w istotnym stopniu zaleŜy od skali jej zastosowania. Autorzy 
publikacji szacują, Ŝe gdyby wprowadzono proponowaną przez nich rewolucję energetyczną, 
to cena energii elektrycznej mogłaby być niŜsza niŜ w roku 2009. W USA koszt wytworzenia 
i przesyłu energii z turbin wiatrowych jest porównywalny z kosztem elektrowni 
konwencjonalnych i będzie spadał (wiatr jest tam drugim co do stopnia wykorzystania 
surowcem energetycznym, za gazem i przed węglem). W 2009 r. wynosił mniej niŜ 
7 centów/kWh, a w roku 2020 moŜe spaść do 4 centów, podczas gdy dla paliw 
konwencjonalnych wynosił około 7 centów i wzrośnie do 2020 o około 1 cent. Koszt 
wytworzenia i przesyłu energii słonecznej jest wyŜszy, ale prognozuje się Ŝe w przeciągu 
kilku lat moŜe spaść do 10 centów/kWh, włączając koszt przesyłu na dalekie odległości 
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i wykorzystania spręŜonego powietrza magazynującego energię. Autorzy szacują, 
Ŝe całkowity koszt konstrukcji ww. systemów wynosiłby w ciągu 20 lat około 100 bilionów 
dolarów, podczas gdy koszt uzupełnienia bilansu energetycznego przez budowanie 
tradycyjnych elektrowni to około 10 bilionów dolarów. 

Autorzy nie wzięli jednak pod uwagę kosztów utrzymania rezerwy mocy opartej na paliwach 
mogących dostarczać energię w sposób ciągły, tj. wytwarzanej z węgla, gazu, paliwa 
jądrowego, czy biomasy. Mając to na względzie oraz koszty przebudowy systemu 
energetycznego świata moŜna przyjąć, Ŝe wizja ta jest mało realna. Niemniej naleŜy się liczyć 
ze stałym wzrostem udziału energii wiatrowej i słonecznej w konsumpcji energii.  

Wizję nowych moŜliwości upraw roślin energetycznych w wielopiętrowych budynkach 
(farmach miejskich) nakreślono w artykule [23] (tzw. hydroponika). Pokazano, Ŝe moŜna tą 
drogą uniknąć konfliktu produkcji na potrzeby energetyki z produkcją Ŝywności.  

Podobne, ale nieco odmienne perspektywy dla Polski, nakreślił np. Jan Popczyk 
w wykładzie inaugurującym rok akademicki 2009/2010 na Politechnice Śląskiej32 i w pracy 
[147]. Do roku 2030 przewiduje on szerokie upowszechnienie (do kilku milionów) 
samochodów o napędzie elektrycznym, wdroŜenie na duŜą skalę technologii zgazowania i 
czystego spalania węgla (z wykorzystaniem m.in. paliwa jądrowego jako źródła ciepła – patrz 
takŜe [84]), poligeneracji energii elektrycznej, rozwój energetyki wodorowej (opartej na 
produkcji wodoru z węgla i bezpośrednio – przez modyfikowane genetycznie rośliny) oraz 
znaczny wzrost wykorzystania OZE. Według tej wizji, za 20 lat w Polsce, powszechne będzie 
wykorzystanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb lokalnych 
i zostanie zainstalowanych ok. 4.5 tyś. turbin wiatrowych o łącznej mocy 9 GW. Jednak 
ze względu na uwarunkowania klimatyczne, ich moc dyspozycyjna wyniesie tylko około 
0.9 GW, a produkcja roczna 18 TWh (ok. 8% zuŜycia krajowego – patrz Tabela 2.1.30). 
Znaczna część zapotrzebowania na energię będzie mogła być zaspokojona przez 
wykorzystanie biomasy odpadowej i pochodzącej z upraw energetycznych (buraki, 
kukurydza), na które moŜna w Polsce przeznaczyć 20% gruntów. Będzie ona przetwarzana 
przez ok. 100 tyś. mikrobiogazowni w gospodarstwach rolnych o łącznej mocy 2 GW, 
dostarczających rocznie 15 TWh energii elektrycznej, a takŜe przez 3 tyś. lokalnych 
biogazowni na terenach wiejskich o mocy 3 GW i rocznej produkcji 45 TWh energii 
elektrycznej (łącznie nieco mniej niŜ 30% zapotrzebowania). Wizja ta przewiduje zatem 
pokrycie energią z OZE około 30% zapotrzebowania na energię elektryczną, co znacząco 
odbiega od oficjalnych prognoz rządowych (patrz Tabela 2.1.30). Nie uwzględnia równieŜ 
moŜliwego wzrostu wykorzystania gazu ziemnego w bilansie energetycznym Polski.  

W większości długoterminowych prognoz rozwoju energetyki dla świata i Polski przewiduje 
się, Ŝe do 2050 roku podstawowymi źródłami energii elektrycznej będą nadal elektrownie 
cieplne, spalające paliwa konwencjonalne, przy wzrastającym udziale współspalania tych 
paliw z paliwami odnawialnymi ([7], [84], [95]). Publikacja [7] prognozuje, Ŝe do roku 2050 
udział węgla w produkcji energii elektrycznej w USA osiągnie 50 – 57%, a gazu 20 – 26%. 
Decydujące znaczenie ma ekonomika produkcji i trwała dostępność paliw. Rozwój techniczny 
tych źródeł będzie prawdopodobnie oparty na doskonaleniu sprawdzonych juŜ technologii 
[160], [166]. Natomiast energetyka odnawialna nie oparta na spalaniu, mimo Ŝe nadal będzie 
rozwijana, nie osiągnie znacznego udziału w bilansie paliwowo-energetycznym. 

Realne moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce ilustruje Tabela 
2.3.2. Wynika z niej, Ŝe w obecnych warunkach technologicznych ponad 40% energii 

                                                 
32 Energetyka przyszłości: auta na prąd, biogazownie i energetyczne uprawy: www.naukawpolsce.pap.pl/ 
(dostęp: styczeń 2011) 
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odnawialnej w Polsce moŜe pochodzić z biomasy, a więc w najbliŜszym czasie będzie ona 
stanowić bezkonkurencyjnie zasobne źródło zielonej energii dla Polski. Znajduje to wyraz 
w dokumentach rządowych ([218], [219]) i w rosnącym od kilku lat zainteresowaniu 
energetyki zawodowej wykorzystaniem tego surowca.  

Ze względu na zmienność właściwości, rozproszenie i niepewność zasobów oraz problemy 
transportu i magazynowania, biomasa jest lepszym surowcem dla energetyki rozproszonej niŜ 
masowej [14], [126] i tak teŜ są postrzegane w literaturze perspektywy jej szerokiego 
wykorzystania w przyszłości [6], [218]. Niemniej, w obecnym stanie technicznym polskiej 
energetyki zawodowej, atrakcyjność biomasy wynika z moŜliwości jej wykorzystania bez 
duŜych nakładów inwestycyjnych [152].  

Jak pokazano w podrozdziale 2.2.3.5, w wytwórniach energii elektrycznej duŜej mocy, 
biomasa moŜe być wykorzystana zarówno przez zgazowanie i poligenerację lub w układzie 
hybrydowym, jak i bezpośrednio – przez współspalanie z węglem. Proces współspalania 
moŜna realizować zarówno w kotłach fluidalnych (problemy techniczne sprowadzają się tu do 
zapewnienia odpowiedniego wprowadzenia paliwa do paleniska), jak i w kotłach pyłowych 
czy rusztowych. Współspalanie w kotłach pyłowych jest trudniejsze technicznie i znacznie 
kosztowniejsze, ale moŜliwy jest dobór technologii najbardziej odpowiedniej dla danego 
rodzaju biomasy ([6], [95], [96], [152]).  

Tabela 2.3.2. Wielkość potencjału technicznego odnawialnych zasobów energii w ciągu roku w Polsce  
Źródło: [208] 

Źródło energii 
Potencjał techniczny 

poszczególnych odnawialnych 
zasobów energii w Polsce [PJ/rok] 

Udział poszczególnych rodzajów 
zasobów w całkowitym potencjale 

technicznym [%] 
Biomasa 755 43.1 

Energia wodna 49 2.8 

Zasoby geotermalne 220 12.6 

Energia wiatru 281 16.1 

Promieniowanie słoneczne 445 25.4 

Ogółem 1750 100.0 

W efekcie, jak wynika z danych publikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki 
zamieszczonych w Tabeli 2.3.3 i na Rys.2.3.2, w ostatnich latach udział energii elektrycznej, 
produkowanej przez współspalanie biomasy, systematycznie rośnie i w roku 2009 przekroczył 
udział innych OZE, w tym równieŜ hydroelektrowni.  

Tabela 2.3.3. Produkcja energii elektrycznej (GWh) przez poszczególne technologie OZE w latach 
2005 – 2009  

Źródło: URE [242], dostęp: styczeń 2010 - opracowanie własne 

 Rok 2005  Rok 2006  Rok 2007  Rok 2008  Rok 2009  

Rodzaj OZE 
Ilo ść energii  Ilość energii Ilość energii Ilość energii Ilość energii 

GWh 
% 

OZE GWh 
% 

OZE GWh 
% 

OZE GWh 
% 

OZE GWh 
% 

OZE 
Elektr. na biogaz 104.47 2.78 116.69 2.76 161.77 3.09 220.88 3.52 293.11 3.53 
Elektr. aa biomasę 467.98 12.45 503.85 11.94 545.76 10.44 560.97 8.95 525.92 6.34 

Elektr. Wiatrowe 135.29 3.60 257.04 6.09 472.12 9.03 805.94 12.86 1028.86 12.40 

Elektr. Wodne 2175.6 57.86 2029.64 48.08 2252.66 43.08 2152.82 34.34 2374.64 28.62 
Współspalanie 877.01 23.32 1314.34 31.13 1797.22 34.37 2751.95 43.90 4073.59 49.10 
Łącznie OZE 3760.3 100 4221.55 100 5229.53 100 6268.35 100 8296.12 100 
Prod. Łącznie 145 TWh 149 TWh 154 TWh 153 TWh 149 TWh 
Udział OZE 2.6 % 2.8 % 3.4 % 4.4 % 5.6 % 



 
98 

 

Rys. 2.3.2. Produkcja energii elektrycznej w (MWh) przez poszczególne technologie OZE w latach 
2005 – 2009  

Źródło: opracowanie PSEW na podstawie danych URE [242] (14.01.2010) 

Warto zwrócić uwagę, Ŝe wykorzystanie biomasy nie zamyka drogi do podnoszenia 
efektywności energetyki zawodowej przez wdraŜanie nowoczesnych technologii spalania. 
W szczególności zastosowanie czystego spalania moŜe dać formalnie ujemną emisję CO2. 
Takie technologie omawia np. publikacja [79].  

Obok technologicznych efektów ubocznych i ograniczeń wytwarzania energii elektrycznej 
z biomasy stałej (omówionych w Rozdziale 2.2.3.5), masowe wykorzystanie tego surowca 
moŜe napotkać na bariery ekologiczne, społeczne i rynkowe. ZagroŜenie ekologiczne wynika 
z moŜliwości nadmiernej eksploatacji lasów i gruntów przeznaczonych na uprawy 
energetyczne, społeczne – z wykorzystania zbóŜ i innych roślin jadalnych, a przez to wzrostu 
ich cen, rynkowe – z konkurencji przemysłu drzewnego, biopaliw płynnych i eksportu na 
rynku biomasy. W związku z tym w dokumentach rządowych przewiduje się szybszy rozwój 
energetyki wiatrowej (w planie na rok 2010 załoŜono w tym OZE 2 GW mocy zainstalowanej 
oraz 2.3% jej udziału w produkcji łącznej energii elektrycznej). Dla energetyki zawodowej 
oznacza to zwiększenie ryzyka braku zbytu energii wytworzonej z biomasy.  

2.4. Uwarunkowania prawne wykorzystania odnawialnyc h źródeł 
energii w Polsce w sektorze elektroenergetycznym 

2.4.1. Kluczowe akty prawa wspólnotowego i ich impl ementacja 
w prawie polskim 

W traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do wprowadzania do 
polskiego systemu prawnego przepisów umoŜliwiających i wymuszających wdraŜanie 
dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz decyzji Komisji Europejskiej 
dotyczących ochrony klimatu, w szczególności realizacji postanowień protokołu z Kioto.  

Kluczowe mechanizmy realizacji postanowień Protokołu z Kioto przyj ęto Decyzją Rady 
EWG 93/389/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. Określają one sposoby monitorowania 
emisji CO2 i oceny postępu redukcji emisji w krajach Wspólnoty, wykorzystywane do 
wyznaczania łącznych zobowiązań dla tych krajów . Spośród kilku moŜliwych sposobów 
prawnych ograniczania emisji CO2 Unia Europejska wybrała formę handlu emisjami  
Cap-and-Trade, jako najbardziej zaawansowaną, skuteczną i efektywną ekonomicznie. 
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System ten polega na ustalaniu limitu emisji dla grupy przedsiębiorstw lub sektorów, czyli 
uprawnień do emisji. Uprawnienia te są następnie rozdzielane pomiędzy przedsiębiorstwa 
emitujące zanieczyszczenia, które mogą je wykorzystać do wypełnienia swoich celów 
produkcyjnych, sprzedać lub zachować na przyszłe okresy rozliczeniowe [45]. 

Podstawowe znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej w państwach członkowskich UE 
ma Dyrektywa 2001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 r. 
„O promocji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej”. Akt ten wprowadza obowiązek wydawania 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (zwanych zielonymi 
certyfikatami lub Certyfikatami Zielonej Energii lub Certyfikatami Energii Odnawialnej), 
które stanowią prawa majątkowe nadane świadectwom pochodzenia tej energii, tworząc w ten 
sposób system rozliczania zobowiązań do wykorzystania OZE. Dyrektywa określa teŜ 
wymagania związane między innymi z celami krajowymi oraz funkcjonowaniem krajowych 
systemów wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej. Bardziej szczegółowe przepisy zawarto 
w Dyrektywie 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. 
w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza 
(Dz. Urz. UE L309 z27.11.2001) oraz w Dyrektywie 2001/80/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji 
niektórych zanieczyszczeń do powietrza z duŜych obiektów energetycznego spalania 
(Dz. Urz. UE L309 z 27.11.2001), 

Ramy organizacyjne realizacji zobowiązań protokołu z Kioto, a takŜe zasady określania 
limitów i przydzielania bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz sposoby 
rejestracji, kontroli emisji, nabywania i zbywania uprawnień w państwach UE określa 
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., 
ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. 
Zawarte tam postanowienia zostały uzupełnione Dyrektywą 2004/101/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w kierunku zwiększenia moŜliwości 
realizacji zobowiązań redukcji emisji przez inwestycje niskonakładowe i inwestycje 
proekologiczne, a więc z uwzględnieniem mechanizmów projektowych przewidzianych 
w Protokole z Kioto (Dz. Urz. UE L338 z13.11.2004, str. 18). Dyrektywa 2003/87/WE 
wprowadza obowiązek rejestracji duŜych instalacji powodujących emisje w tzw. Europejskim 
Systemie Handlu Emisjami i wydawania im uprawnień do emisji określonej ilości gazów 
cieplarnianych. Do ewidencji i kontroli tych uprawnień musi być w kaŜdym państwie 
członkowskim powołana instytucja Krajowego Administratora Handlu Uprawnieniami 
prowadząca odpowiednie rejestry uprawnień. W Dyrektywie 203/87/WE przyjęto waŜną 
zasadę, Ŝe kraje członkowskie uzyskają limity bezpłatnej emisji gazów cieplarnianych 
w określonym przedziale czasu (najpierw na lata 2005 – 2008, a następnie na okres  
2008 – 2012), przeliczone na emisję CO2, które rozdzielą na przedsiębiorstwa włączone do 
Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, opracowując Krajowe Plany Rozdziału Uprawnień 
(KPRU). Przyjęto równieŜ, Ŝe podstawą rozliczania emisji CO2 ma być zuŜycie surowca 
energetycznego pomnoŜone przez wskaźnik emisji CO2, ustalany oficjalnie przez 
odpowiednie instytucje krajowe. Zarówno KPRU, jak i wskaźniki emisji, muszą być 
zatwierdzone przez Komisję Europejską.  

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu monitorowania emisji oraz ujednolicenia 
sprawozdawczości realizacji powyŜszych dyrektyw zawiera decyzja Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. oraz decyzje Komisji 
Europejskiej nr 2005/166/WE z dnia 10 lutego 2005 r. i 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. 
Dodatkowe regulacje zawarte są w decyzji Komisji Europejskiej nr 2006/780/WE z dnia 
13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów 
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cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie 
z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów 
realizowanych w ramach mechanizmów projektowych określonych w Protokole z Kioto. 

PowyŜsze akty są podstawą polityki klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2012.  

Zasady polityki ekologicznej państwa polskiego określa Prawo ochrony środowiska – ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami [238] (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25, 
poz. 150). Zasady wspólnotowej polityki klimatycznej (ustalone wymienionymi dyrektywami i 
decyzjami) zostały włączone do polskiego systemu prawnego w formie następujących ustaw:  

a) Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji (w skrócie – ustawa o handlu emisjami [237]), 
wdraŜająca dyrektywy 2003/87/WE, 2001/80/WE, 2001/81/WE i decyzję RE 
nr 280/2004/WE, 

b) Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, z dnia 
17 lipca 2009 r. [239] (ustawa o zarządzaniu emisjami), ustanawiająca Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Krajowy System Zielonych 
Inwestycji i Rachunku Klimatycznego, a takŜe określająca zasady i warunki realizacji 
w Polsce projektów mechanizmu czystego rozwoju z Protokołu z Kioto, 

c) obszerna nowelizacja Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997) 
implementująca dyrektywę 2001/77/WE, uchwalona 5.04.2005 r. i wprowadzona w Ŝycie 
od 1.10.2005 r., regulująca obowiązek zakupu odpowiedniej ilości „zielonej” energii oraz 
„zielonych certyfikatów”, 

d) nowelizacja Prawa energetycznego uchwalona w kwietniu 2007 r., wprowadzająca 
nadrzędny mechanizm wspierający świadectwa pochodzenia dla OZE, nakładająca na 
wszystkie firmy sprzedające elektryczność uŜytkownikom końcowym w Polsce 
obowiązek uzyskania i przedstawienia wykupionego numer świadectwa pochodzenia lub 
wniesienia opłaty zastępczej.  

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej, prawo polskie reguluje politykę 
klimatyczną państwa poprzez dwa odrębne systemy:  

1. system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – ustawy (a) i (b) – 
ustanawiający i kontrolujący dopuszczalną wielkość emisji tych gazów oraz zasady 
realizacji „zielonych inwestycji”  – ustawa (b), 

2. system „zielonych certyfikatów” – ustawy (c ). i (d) – stymulujący dodatkowo wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).  

Nakładają one na rząd polski oraz ministrów właściwych do spraw środowiska i gospodarki 
obowiązek wydawania rozporządzeń określających szczegółowe zobowiązania, a takŜe 
uprawnienia dla polskich przedsiębiorstw związanych z produkcją i wykorzystaniem energii 
oraz jej obrotem, dotyczące nadrzędnych celów polityki klimatycznej. Za politykę 
klimatyczną państwa odpowiada minister właściwy do spraw środowiska, a za politykę 
energetyczną – minister właściwy do spraw gospodarki.  

2.4.2. System handlu uprawnieniami do emisji gazów 

System handlu uprawnieniami do emisji składa się ze wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (EU-ETS) i krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. 
System wspólnotowy, ustanowiony w ramach Wspólnoty Europejskiej, obejmuje kontrolę 
emisji gazów cieplarnianych, do których zalicza się: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), 
podtlenek azotu (N2O) i ozon (O3), a takŜe gazy przemysłowe wytwarzane przez człowieka: 
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fluorowęglowodory (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs) i sześciochlorek siarki (SF6). 
Przelicza się je na emisję ekwiwalentną CO2 wg tzw. współczynników ocieplenia.  

Krajowy system handlu uprawnieniami do emisji jest ustanowiony w Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu ograniczenia emisji substancji innych niŜ gazy cieplarniane.  

System EU-ETS obejmuje instalacje, dla których przyznaje się bezpłatne uprawnienia do 
emisji gazów cieplarnianych. Listę przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Polski 
włączonych do tego systemu, a takŜe listę gazów objętych limitowaniem i odpowiadające im 
współczynniki ocieplenia, ustala w drodze rozporządzeń minister właściwy do spraw 
środowiska. Wielkość uprawnień (limity emisji) określa dokument rządowy, Krajowy Plan 
Rozdziału Uprawnień do Emisji (KPRU), opracowany na konkretny okres rozliczeniowy 
(ostatni na okres 2008-2012, tj. na pięć lat). Przyznane limity są wyraŜone w tonach 
ekwiwalentnej emisji dwutlenku węgla (tzw. jednostki emisji [tCO2] lub [MgCO2]). Krajowy 
Plan określa teŜ rezerwę krajową uprawnień dla instalacji nowych i zmodernizowanych, 
w celu zwiększenia moŜliwości produkcyjnych.  

Systemy krajowy i wspólnotowy są w Polsce nadzorowane przez ministra właściwego do 
spraw środowiska, a administrowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Rolę Krajowego Administratora pełni Instytut 
Ochrony Środowiska (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami 
do Emisji). Do jego obowiązków naleŜy m.in.: prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień 
do Emisji (informacje w nim zawarte są jawne), opracowanie projektu krajowych planów 
rozdziału uprawnień do emisji (KPRU), opracowywanie raportów dotyczących 
funkcjonowania systemu (patrz strona www.kashue.pl – dostęp: lipiec 2010). Podstawą do 
przygotowania KPRU są informacje przesłane przez przedsiębiorstwa objęte systemem. 
Informacje te precyzuje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 
2006 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału 
uprawnień do emisji. Przyjęto w nim m.in., Ŝe do roku 2013 obowiązek limitowania dotyczy 
tylko emisji CO2 (§4 i §5).  

Krajowy Plan przygotowuje się oddzielnie dla systemów wspólnotowego i krajowego. Plan 
dla systemu wspólnotowego, określający łączne limity emisji dla Polski, musi być 
przedłoŜony Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim nie później niŜ 18 miesięcy 
przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, a po jego akceptacji przez Komisję Europejską 
– przyjęty w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.  

Obowiązujący w 2010 r. KPRU, który wszedł w Ŝycie z dniem 29 listopada 2008 r., jest 
załączony do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia 
Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008 – 2012 dla 
wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Został on zaakceptowany przez KE 
dopiero w kwietniu 2009 r. i ostatecznie przyjęty przez Rząd Polski w kwietniu 2010. 

Kryteria włączania przedsiębiorstw do systemu EU-ETS i szczegółowe wymagania dla tych 
przedsiębiorstw, obowiązujące w roku 2010, określają rozporządzenia: 

• z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. 2009 r. Nr 136 poz. 112), 

• z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji 
objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. 2008 nr 183. 
Poz. 1142), 

• z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem 
handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. 2006 nr 60. Poz. 429), 
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• z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia, 

• z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. 

W sektorze energetycznym (kod E1 w KPRU) do systemu EU-ETS włącza się 
przedsiębiorstwa, wykorzystujące instalacje do spalania, o łącznej nominalnej mocy cieplnej33 
powyŜej 20 MW, z wyjątkiem instalacji przeznaczonych do spalania odpadów komunalnych 
i niebezpiecznych. W związku z tym do EU-ETS naleŜą wszystkie przedsiębiorstwa 
elektroenergetyki zawodowej działające na terenie Polski.  

Przedsiębiorstwa objęte systemem EU-ETS są obowiązane do uzyskania zezwolenia na 
emisje (Art. 33 ustawy o handlu emisjami)34. Zezwolenie jest wydawane na wniosek 
prowadzącego instalację przez organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego lub 
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w ustawie 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wniosek o wydanie zezwolenia 
powinien zawierać m.in.: informację o rodzaju instalacji oraz charakterystykę techniczną 
źródeł powstawania i miejsca emisji, informację o rodzajach wykorzystywanych materiałów, 
surowców i paliw oraz o wielkości produkcji, wykaz substancji, które mają być objęte 
zezwoleniem, a takŜe proponowane procedury monitorowania wielkości emisji.  

Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat, a jego kopia jest przesyłana Krajowemu 
Administratorowi (Art.22). Określa ono (Art. 36) substancje objęte systemem, rodzaj 
instalacji objętych systemem, wymagania w zakresie monitorowania wielkości emisji, 
wymagania dotyczące rocznych raportów.  

Uprawnienia do emisji są przyznawane prowadzącemu instalacje dla kaŜdej instalacji objętej 
systemem na okres rozliczeniowy, z podziałem na poszczególne lata tego okresu (Art.26).  

Przyznane uprawnienia do emisji na dany rok okresu rozliczeniowego mogą być (Art.28):  
• wykorzystane na własne potrzeby prowadzącego instalację, odpowiednio do rzeczywistej 

emisji danej substancji do powietrza;  
• sprzedawane (po uzyskaniu zezwolenia);  

• wykorzystane w następnych latach okresu rozliczeniowego lub w następnym okresie 
rozliczeniowym;  

• przenoszone między instalacjami, do których prowadzący posiada tytuł prawny.  

W krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, umowy sprzedaŜy uprawnień mogą być 
zawierane wyłącznie między prowadzącymi instalacje, którym przyznano uprawnienia do emisji.  

Jeśli prowadzący instalację posiada uprawnienia do emisji niewykorzystane do końca okresu 
rozliczeniowego, moŜe je przenieść, w całości albo w części, na następny okres 
rozliczeniowy, za zgodą organu właściwego do wydania zezwolenia i po zasięgnięciu opinii 
Krajowego Administratora (Art.28). W przypadku nieuzyskania takiej zgody 
niewykorzystane uprawnienia ulegają umorzeniu.  

Prowadzący instalacje jednego rodzaju mogą tworzyć grupy instalacji w celu wspólnego 

                                                 
33 Nominalna moc cieplna to ilość energii wprowadzona do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej 
nominalnym obciąŜeniu.  
34 Istotne dla analiz prowadzonych w rozprawie uprawnienia i obowiązki przedsiębiorstw uczestniczących 
w systemie EU-ETC przedstawiono z wykorzystaniem nieco przeredagowanego i skróconego tekstu artykułów 
22 do 52 Ustawy. 
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rozliczania uprawnień do emisji (Art. 31). Wymaga to powołania zarządcy grupy, 
odpowiadającego za rozliczenie uprawnień.  

Prowadzący instalację, któremu przyznano uprawnienia do emisji, jest obowiązany do 
monitorowania wielkości emisji i rozliczania uprawnień. Rozliczenia uprawnień do emisji 
dokonuje się na podstawie rocznego raportu sporządzanego na dzień 31 grudnia roku 
poprzedniego. Raport roczny podlega weryfikacji (co do zgodności podanych informacji 
ze stanem faktycznym) przez uprawnionych audytorów (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wymagań dla audytorów uprawnionych do 
weryfikacji rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych) lub wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska. Prowadzący instalację jest zobowiązany do przedłoŜenia do dnia 
31 marca kaŜdego roku zweryfikowanego raportu rocznego organowi właściwemu do 
wydania zezwolenia oraz Krajowemu Administratorowi.  

Na podstawie zweryfikowanego rocznego raportu liczba uprawnień do emisji, odpowiadająca 
rzeczywistej wielkości emisji z instalacji w danym roku, ulega umorzeniu, a Krajowy 
Administrator dokonuje odpowiednich wpisów do Krajowego Rejestru, do dnia 30 kwietnia.  

Zasady i tryb monitorowania emisji (sposoby monitorowania, częstotliwość przekazywania 
danych dotyczących monitorowanych wielkości emisji, zakres informacji zawartych 
w rocznym raporcie oraz formę i układ rocznego raportu) określa Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji 
substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Dzieli ono 
instalacje na trzy grupy, w zaleŜności od wielkości emisji CO2 w okresie rozliczeniowym, dla 
których ustala się progi niepewności pomiaru emisji rocznej (A: poniŜej 50 Gg – próg ±7.5%; 
B: od 50 do 500 Gg – próg ±5.0%; C: powyŜej 500 Gg – próg ±2.5%). Wielkość emisji E 
[Mg CO2] pochodzącą ze spalania paliw określa się ze wzoru:  

E= MC•Wo•We•Wu     (2.4.1) 

gdzie MC oznacza zuŜyte paliwo [Mg] lub [m3], Wo – wartość opałową paliwa [TJ/Mg] lub 
[TJ/m3], We – wskaźnik emisji wyraŜony w [MgCO2/TJ], Wu – współczynnik utleniania, 
wyraŜony jako ułamek liczby całkowitej, uwzględniający moŜliwe niepełne utlenianie 
pierwiastka węgla [C] zawartego w paliwie do postaci CO2 (moŜe on być włączony do 
wskaźnika emisji We, wówczas Wu=1). Dla biomasy przyjmuje się współczynnik emisji 
We=0 ([248] – dostęp: lipiec 2010).  

JeŜeli emisja rzeczywista była większa niŜ emisja wynikająca z liczby posiadanych 
uprawnień do emisji na dzień 31 grudnia danego roku, na wniosek prowadzącego 
instalację, organ właściwy do wydania zezwolenia, po zasięgnięciu opinii Krajowego 
Administratora, moŜe wyrazić zgodę na pokrycie tej róŜnicy uprawnieniami do emisji 
przyznanymi wnioskodawcy na następny rok okresu rozliczeniowego (Art.47). Warunkiem 
wyraŜenia takiej zgody jest zobowiązanie się prowadzącego instalację do odpowiedniego 
zmniejszenia emisji lub do zakupu uprawnień do emisji w następnym roku okresu 
rozliczeniowego. Do czasu wywiązania się z tego zobowiązania uprawnienia do emisji 
przyznane na następny rok okresu rozliczeniowego nie mogą być sprzedawane.  

JeŜeli prowadzący instalację nie uzyskał zgody lub nie wywiązał się z zobowiązania j.w., 
podlega karze pienięŜnej i nie moŜe sprzedać uprawnień do emisji przyznanych mu na 
następny rok okresu rozliczeniowego do czasu uiszczenia tej kary. Kary pienięŜne wymierza, 
w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Stawka kary za brak jednego 
uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych wynosi, od dnia 1 stycznia 2008 r., 
równowartość w złotych polskich 100 euro, a za brak jednego uprawnienia do emisji 
substancji objętej krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji – równowartość 
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w złotych polskich 40 euro (Art.50). Kary te wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

System handlu uprawnieniami został rozbudowany Ustawą o systemie zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dziennik 
Ustaw Nr 130 Poz. 1070) [239], ostatnia nowelizacja – 18 kwietnia 2011. Tworzy ona 
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, którego zadania pełni Instytut 
Ochrony Środowiska w Warszawie (włączono do niego KASHUE). Do zadań tych naleŜy 
m.in.: prowadzenie Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym 
Krajowej bazy danych o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, prowadzenie 
Krajowego rejestru jednostek Kioto35, sporządzanie raportów i prognoz dotyczących 
wielkości emisji, opracowywanie metodyki ustalania wielkości emisji dla poszczególnych 
rodzajów instalacji lub aktywności oraz metodyki wyznaczania wskaźników emisji na 
jednostkę wyprodukowanego towaru, zuŜytego paliwa lub surowca oraz opracowywanie tych 
wskaźników. Krajowy ośrodek jest takŜe zobowiązany do sporządzanie zestawień informacji i 
raportów, na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów 
do powietrza oraz dla systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych.  

Ustawa [239] tworzy system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 
Ma on na celu zarządzanie krajowymi pułapami emisji oraz zapewnienie ich trwałego 
nieprzekraczania, ograniczanie emisji do wymaganych pułapów, jeśli krajowe pułapy emisji 
zostały przekroczone, zarządzanie niewykorzystanymi częściami krajowych pułapów emisji. 
W przypadku, gdy z informacji uzyskanych w ramach Krajowego systemu wynika, Ŝe 
wielkość emisji powoduje lub moŜe powodować przekroczenie krajowego pułapu emisji, 
Krajowy ośrodek opracowuje projekt Krajowego planu redukcji emisji i przedkłada go 
ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Krajowy plan redukcji emisji przyjmuje, 
w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów. Na tej podstawie mają być opracowane sektorowe 
plany. Sektorowy plan redukcji emisji powinien zawierać zakres ograniczenia emisji, które 
przekroczyły krajowe pułapy emisji, terminy obowiązywania ograniczeń, listę podmiotów 
korzystających ze środowiska obowiązanych do ograniczenia emisji, których krajowe pułapy 
emisji zostały przekroczone.  

Ustawa [239] powołuje Krajowy rejestr jednostek Kioto, prowadzony przez Krajowy ośrodek 
w formie elektronicznej bazy danych (stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz. Urz. UE L386 z 29.12.2004). Krajowy ośrodek określa w regulaminie szczegółowe 
warunki otwierania, administrowania i utrzymywania rachunków prowadzącego instalację 
i osobistych rachunków posiadania w Krajowym rejestrze. Jednostki Kioto mogą być 
wykorzystywane do wypełnienia zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
wynikającego z Protokołu Kioto i są przedmiotem międzynarodowego obrotu.  

Ustawa [239] tworzy Krajowy system zielonych inwestycji, w ramach którego środki uzyskane 
ze zbycia w latach 2009 – 2012 jednostek przyznanej emisji są przeznaczane na dofinansowanie 
realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programów lub projektów związanych 
z ochroną środowiska, w szczególności z ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji gazów 
cieplarnianych, pochłanianiem lub sekwestracją dwutlenku węgla (CO2), działań adaptacyjnych 
do zmian klimatu, a takŜe innych działań związanych z ochroną powietrza. 

Programy lub projekty mogą dotyczyć: poprawy efektywności energetycznej w róŜnych 
sektorach gospodarki, poprawy efektywności wykorzystania węgla, (w tym związanej 
z czystymi technologiami węglowymi), zamiany stosowanego paliwa na paliwo 

                                                 
35 jednostka Kioto – jednostka [tCO2] redukcji emisji, lub emisji przyznanej, lub pochłoniętego CO2. 
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niskoemisyjne, unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie, 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, unikania lub redukcji emisji metanu (przez jego 
odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami 
i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a takŜe przez wykorzystywanie go do produkcji energii), 
działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych, innych działań zmierzających do 
ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku 
węgla (CO2) oraz adaptacji do zmian klimatu, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 
w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych 
i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Zasady kwalifikacji i finansowania 
takich projektów zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. 
w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach 
Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. 2009 Nr 187 poz. 1445).  

Wpływy pochodzące ze sprzedaŜy jednostek przyznanej emisji są przekazywane na 
wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu, zwany Rachunkiem 
klimatycznym. Środki na dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć 
realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych 
inwestycji, niewykorzystane w terminie określonym umową sprzedaŜy jednostek przyznanej 
emisji są, jeŜeli umowa tak stanowi, zwracane na wskazany w tej umowie rachunek bankowy. 

System handlu emisjami nie obejmuje transportu. W celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych przez środki transportu wprowadzono w Polsce regulacje dotyczące produkcji 
biopaliw płynnych. Zawierają je dwie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.: Ustawa 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.Ust.nr 60 poz 1199) oraz Ustawa o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw płynnych (Dz.Ust. nr 169 poz.1200), które 
weszły w Ŝycie we wrześniu 2006 r. Wprowadzają one obowiązek dodawania określonej 
objętości bioskładników do paliw. Od stycznia 2007 r. biokomponenty paliw płynnych oraz 
płynnych biopaliw zostały zwolnione z akcyzy. W nowelizacji ww. ustawy z maja 2007 r. 
przewidziano rozszerzenie stosowania preferencyjnego podatku akcyzowego. Innym 
elementem tej polityki są fundusze strukturalne, które mogą być uŜywane do rozszerzenia 
infrastruktury związanej z biopaliwami oraz innymi źródłami energii odnawialnej.  

Jak wspomniano we wstępie rozprawy, wspólnotowy system handlu uprawnieniami 
ulegnie istotnym zmianom po roku 2013. Zasady polityki klimatycznej w Unii Europejskiej 
na dalszy okres (do roku 2020) określa tzw. Pakiet klimatyczny UE, na który składają się: 

1. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE, zmieniającą Dyrektywę 
2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych (tzw. Dyrektywa EU ETS),  

2. decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE w sprawie starań podejmowanych 
przez państwa członkowskie, zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych (tzw. Decyzja non-ETS),  

3. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE w sprawie geologicznego 
składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywy Rady 85/337/WE, 96/61/WE, 
dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) 
nr 1013/2006 (tzw. Dyrektywa CCS), 

4. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. Dyrektywa OZE),  

5. decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie rozdziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji CO2 od 2013 r. dla instalacji przemysłowych objętych Europejskim 
Systemem Handlu Emisjami (EU ETS). 
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Kluczowe znaczenie mają tu dyrektywa EU-ETS i decyzja non-ETS [226]. Zostały one 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 5 czerwca 2009 r. Pozostałe wymienione 
dokumenty wprowadzają przepisy o charakterze wykonawczym. Dyrektywa EU ETS zakłada, 
Ŝe w latach 2013 – 2020, sektory objęte systemem (energetyka, metalurgia, produkcja szkła, 
cementu i papieru,oraz lotnictwo cywilne, które ma być dołączone w roku 2012) 
odpowiedzialne za 40% emisji, powinny ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 21% 
względem poziomu z roku 2005. Pozostałe 60% emisji gazów cieplarnianych (z sektorów 
nieobjętych systemem EU ETS, tj. m.in. transportu, rolnictwa, budownictwa, sektora 
komunalno-bytowego) będzie podlegać przepisom decyzji non-ETS. Zakłada się w niej 
redukcję emisji gazów cieplarnianych o 10% w okresie 2005 – 2020. 

Wszystkie przepisy dyrektywy EU ETS, za wyjątkiem Art. 9a i 11, muszą być wdroŜone do 
prawodawstwa krajowego do 31.12.2012 r., a Art. 9a i 11 miały być implementowane juŜ do 
31.12.2009 r. [226]. Likwiduj ą one docelowo system przydziału bezpłatnych uprawnień 
do emisji CO2, wprowadzając stopniowo obowiązek zakupu tych uprawnień na aukcjach36. 
Całkowita liczba uprawnień, które zostaną przeznaczone do sprzedaŜy, miała być podana do 
31 grudnia 2010 r.  

Art.10 ust.2 dyrektywy wprowadza zasadę podziału tej puli między państwa członkowskie. 
Przewiduje ona, Ŝe 88% uprawnień zostanie rozdysponowane według udziału 
poszczególnych państw w zweryfikowanej emisji z EU-ETS w roku 2005 lub 2005 – 2007 
(przyjęta zostanie większa wartość). Dalsze 10% zostanie rozdzielone w oparciu 
o kryterium zamoŜności (PKB na mieszkańca), a pozostałe 2% – według oceny 
dotychczasowych wysiłków redukcyjnych.  

Ponadto krajowe rezerwy uprawnień, przewidziane dotychczas dla nowych instalacji, zostaną 
zastąpione rezerwą ogólnowspólnotową. Do czasu opracowania przez KE kryteriów rozdziału 
uprawnień z rezerwy nie wiadomo, czy rezerwa będzie podzielona równo między wszystkie 
państwa członkowskie.  

Dyrektywa dzieli sektory objęte systemem EU ETS na trzy grupy: producentów energii 
elektrycznej, przemysły naraŜone na ucieczkę emisji (tj. na znaczne ryzyko przenoszenia 
wysokoemisyjnej produkcji do krajów trzecich) oraz pozostałe przemysły, w tym 
ciepłownictwo. Według opracowania [226] dla przemysłów naraŜonych na ucieczkę emisji 
bezpłatne uprawnienia zostaną utrzymane do roku 2020. Dla przemysłów drugiej grupy będą 
one obniŜane od 80% stanu z końca roku 2012 w roku 2013, do zera w roku 2027. Sektor 
elektroenergetyki będzie mógł uzyskać bezpłatne uprawnienia tylko dla instalacji 
funkcjonujących w dniu 31.12.2008 r. i takich, dla których wszczęto proces inwestycyjny przed 
tym terminem, o ile kraj członkowski spełnia odpowiednie warunki określone w Art.10c ust.1 
dyrektywy. Polska spełnia warunek uzaleŜnienia od jednego paliwa kopalnego (>30% energii 
elektrycznej z węgla kamiennego) oraz niskiego poziomu PKB na mieszkańca (<50% średniej 
w UE), a zatem powinna uzyskać przydział bezpłatnych uprawnień. Maksymalny poziom tego 
przydziału wyniesie 70% limitów z roku 2012 w roku 2013, po czym limity te będą 
redukowane równomiernie lub skokowo (co 2 lub 3 lata) do poziomu zerowego w roku 2020.  

PowyŜszy scenariusz obniŜania limitów bezpłatnych uprawnień będzie załoŜony w niniejszej 
rozprawie. NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe decyzja Komisji Europejskiej z dnia 27 
kwietnia 2011 r. przewiduje bardziej radykalne redukcje uprawnień, dostosowane do emisji 

                                                 
36 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 24 grudnia 2009 r. przewiduje, Ŝe średnia cena uprawnień, obliczona na 
podstawie najbardziej stosownego scenariusza do roku 2020, z uwzględnieniem kredytów na wspólne wdroŜenia 
i mechanizm czystego rozwoju, wyniesie 30 EUR za tonę ekwiwalentu CO2. Tam teŜ podano współczynnik 
średnich emisji w odniesieniu do energii elektrycznej w Unii wynoszący 0,465 ton CO2 na MWh. 
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najnowocześniejszych instalacji danego typu (tzw. instalacje benchmarkowe - patrz np. 
http://ekologia.re.pl/artykul/32210.html, dostęp: grudzień 2010). W odniesieniu do energetyki 
oznacza to dostosowanie limitów do poziomu emisji instalacji na gaz ziemny. Rząd Polski 
zamierza zaskarŜyć tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

2.4.3. System świadectw pochodzenia energii elektrycznej 

Drugim filarem prawnym wsparcia polityki klimatyczn ej Polski jest system „zielonych 
certyfikatów” , tj. świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych37. 
Został on wdroŜony w Polsce 1 października 2005 r. poprzez nowelizację Prawa 
energetycznego wprowadzającą obowiązek zakupu odpowiedniej ilości tzw. „zielonej” 
energii oraz „zielonych certyfikatów” (§ 9a), a następnie wzmocniony poprawką do Prawa 
energetycznego z kwietnia 2007 r. (ostatnia nowelizacja z dnia 18 stycznia 2010 uzupełnia te 
przepisy o regulacje dotyczące obrotu giełdowego certyfikatami). Zgodnie z ww. Ustawą „zielone 
certyfikaty” stanowią prawa majątkowe nadane świadectwom pochodzenia energii. Ideą 
Certyfikatów Zielonej Energii lub Certyfikatów Energii Odnawialnej jest, aby kaŜde źródło 
energii odnawialnej mogło generować przychody z dwóch kierunków: ze sprzedaŜy samej energii 
elektrycznej po cenie rynkowej oraz ze sprzedaŜy „zielonego certyfikatu”, który jako zbywalne 
prawo majątkowe sprzedawane są na giełdzie lub teŜ poprzez umowy bilateralne zawierane 
pomiędzy producentem a dystrybutorem (spółką dystrybucyjną lub spółką obrotu).  

Podstawowym aktem prawnym regulującym ten system jest ustawa Prawo energetyczne 
[236]. Za całość polityki energetycznej państwa, w tym równieŜ za omawiany system, 
odpowiada Minister Gospodarki (Art.12 ust.1), a zadania związane z regulacją gospodarki 
paliwami i energią realizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Art.21 ust.1 i 2). Minister 
Gospodarki określa w drodze rozporządzeń szczegółowe regulacje dotyczące systemu 
zielonych certyfikatów. Przepisy obowiązujące w roku 2010 i dalszych (do roku 2017) 
zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych 
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 
2008 r.) [232]. Jego nowelizacja z dnia 23 lutego 2010 wprowadza jedynie nową definicję 
biomasy (rozszerzoną o zboŜa niespełniające wymagań jakościowych). 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (Art.32) wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania energii wymaga koncesji. Z obowiązku tego wyłączono m.in.:  

• wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy nieprzekraczającej 50 MW 
niezaliczalnych do odnawialnych źródeł energii, 

• wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła o łącznej mocy 
nieprzekraczającej 5 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii, 

• wytwarzaniem ciepła w źródłach o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW. 

Koncesjonowaniu podlega zatem kaŜda działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej z zasobów odnawialnych, bez względu na wielkość mocy 
wykorzystywanych do tego jednostek wytwórczych, czy teŜ ilość produkowanej w nich 
energii. W szczególności obowiązkiem tym objęte są wszystkie przedsiębiorstwa 

                                                 
37 Wykorzystano tekst ustawy Prawo energetyczne [236], Obwieszczenie [227] oraz omówienia zawarte w artykule 
[179]. Skoncentrowano się na przepisach dotyczących produkcji energii elektrycznej bez produkcji ciepła (regulacje 
dotyczące kogeneracji są prezentowane skrótowo, w celach porównawczych).  
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energetyczne wykorzystujące biomasę jako odrębny surowiec energetyczny lub biomasę 
współspalaną z paliwami konwencjonalnymi.  

Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o uzyskanie koncesji musi spełniać warunki 
określone w Art.32 i 33 ustawy. Dotyczą one lokalizacji przedsiębiorstwa, dyspozycji 
środków finansowych oraz technicznych, gwarantujących prawidłowe wykonywanie 
działalności, zapewnienia zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach oraz uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Koncesji udziela Prezes URE na wniosek przedsiębiorcy na czas określony, nie krótszy niŜ 10 
lat (o ile przedsiębiorca nie wnioskuje o okres krótszy) i nie dłuŜszy niŜ 50 lat (Art.36).  

KaŜdy, kto zamierza prowadzić działalność polegającą na wytwarzaniu energii, podlegającą 
koncesjonowaniu, moŜe ubiegać się o wydanie promesy koncesji (Art.43). Promesę wydaje 
Prezes URE decyzją administracyjną, na okres nie krótszy niŜ 6 miesięcy. Nie daje ona prawa 
do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji, lecz 
moŜe być dokumentem ułatwiającym uzyskanie finansowania inwestycji, a takŜe uzyskanie 
w przyszłości koncesji. W okresie waŜności promesy nie moŜna odmówić udzielenia koncesji 
na działalność określoną w promesie, chyba Ŝe uległ zmianie stan faktyczny lub prawny 
podany we wniosku o wydanie koncesji.  

MoŜliwość uzyskania promesy koncesji na wytwarzanie energii w źródłach odnawialnych nie 
dotyczy przedsiębiorstw energetycznych, które posiadają juŜ koncesje na wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła, np. elektrowni węglowych, które dopiero zamierzają podjąć inwestycje 
związane z produkcją energii odnawialnej (np. budowę instalacji do podawania biomasy) 
[179]. Powinny one najpierw wykonać inwestycję przygotowującą instalacje do współspalania, 
a dopiero po tym starać się o uzyskanie zmiany warunków posiadanej koncesji. 

Posiadanie koncesji jest konieczne do wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej 
z odnawialnych zasobów energii do sieci. Ustawa wprowadza jednak dodatkowe zachęty dla 
rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W Art.9c ust.6 wprowadzono 
obowiązek zapewnienia przez operatora systemu elektroenergetycznego pierwszeństwa w 
świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a opłaty za 
przyłączenie tych źródeł do sieci elektroenergetycznej obniŜono o 50%. Art. 9e ust.18 zwalnia 
przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł w 
jednostkach o mocy poniŜej 5 MW z opłat za udzielenie koncesji oraz opłat związanych z 
uzyskaniem i rejestracją świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W artykule 7 ust. 8 p. 3 Ustawy, opłaty za przyłączenie 
tych źródeł do sieci elektroenergetycznej obniŜono o 50% (dotyczy to takŜe jednostek 
kogeneracji o mocy nie wyŜszej niŜ 1 MW). Do dnia 31.12.2010 r. obowiązywał odrębny tryb 
bilansowania dla elektrowni wiatrowych (Art. 9 ust. 5 i 6).  

Ustawa Prawo energetyczne w Art. 9a ust.1 stanowi, Ŝe przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające ją 
odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Polski, mają obowiązek 
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych 
źródeł energii w ilości określanej w drodze rozporządzenia Ministra Gospodarki, w stosunku 
do ilości energii sprzedanej w danym roku kalendarzowym lub uiszczenie opłaty zastępczej. 
Przepis ten obowiązuje do dnia 31 marca 2013 r. W rozliczeniu powyŜszego obowiązku 
uwzględnia się świadectwa umorzone do dnia 31 marca następnego roku.  
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Wysokość opłaty zastępczej Oz [zł] oblicza się według wzoru (Art. 9a ust. 2)38:  

Oz = Ozj (Eo – Eu),      (2.4.2) 

gdzie Ozj oznacza jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 240 złotych za 1 MWh, Eo – ilość 
energii elektrycznej (MWh) wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do 
umorzenia świadectw pochodzenia w danym roku, Eu – ilość energii elektrycznej [MWh], 
wynikającą ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo przedstawiło do umorzenia 
w danym roku. Jednostkowa opłata zastępcza Ozj podlega corocznej waloryzacji 
średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”. Wartość Ozj po jej waloryzacji jest ogłaszana przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w Biuletynie URE, w terminie do dnia 31 marca kaŜdego roku. 

W przypadku niedotrzymania obowiązku uiszczenia opłaty zastępczej Prezes URE nakłada na 
przedsiębiorcę karę pienięŜną obliczoną według wzoru (Art.56 ust.1 i 2):  

Ko = 1,3 (Oz – Ozz),      (2.4.3) 

gdzie Ko [zł] oznacza minimalną wysokość kary pienięŜnej; Oz – opłatę zastępczą, obliczoną 
wg wzoru (2.4.2) [zł]; Ozz – uiszczoną opłatę zastępczą [zł].  

Zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne § 9a ust.6 i Rozporządzeniem [232] § 13, 
sprzedawca z urzędu (wyłaniany przez prezesa URE w drodze przetargu lub decyzji spośród 
przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energią elektryczną) ma obowiązek zakupu 
całej oferowanej mu ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach 
energii, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, znajdującej się w obszarze działania 
tego sprzedawcy, po średniej cenie sprzedaŜy energii elektrycznej w poprzednim roku 
kalendarzowym. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Prezes URE nakłada na 
sprzedawcę karę pienięŜną obliczaną ze wzoru (Art. 56 ust.1 i 2): 

Koz = Cc (Eoo – Ezo),       (2.4.4) 

gdzie Koz [zł] oznacza minimalną wysokość kary pienięŜnej, Cc – średnią cenę sprzedaŜy 
energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym [zł/MWh], Eoo – ilość oferowanej do 
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii [MWh], Ezo – 
ilość zakupionej energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w danym 
roku, wyraŜoną w MWh.  

PowyŜsze przepisy w praktyce gwarantują zbyt energii elektrycznej wytworzonej 
w odnawialnych źródłach energii.  

Opłaty za niewypełnienie obowiązku zakupu energii elektrycznej pochodzącej 
z odnawialnych źródeł energii zasilają konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i są przeznaczane wyłącznie na wsparcie finansowe inwestycji 
związanych z odnawialnymi źródłami energii. 

Świadectwa pochodzenia wydaje i umarza Prezes URE na wniosek przedsiębiorcy, 
a za prowadzenie Rejestru świadectw pochodzenia i organizację obrotu wynikającymi z nich 
prawami majątkowymi odpowiada podmiot prowadzący giełdę towarową lub rynek 
regulowany (Art. 9e ust.9).  

                                                 
38 Podobne przepisy dotyczą produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w kogeneracji. Nie zostały one 
omówione w rozprawie, jako mniej istotne dla prowadzonych analiz.  
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. [232] wprowadza 
szczegółowe regulacje dotyczące systemu zielonych certyfikatów. Bardzo istotne znaczenie 
ma przepis wprowadzony w paragrafie 3 tego Rozporządzenia:  
§ 3. Obowiązek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw 
pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej uznaje się za spełniony, jeŜeli za dany rok 
udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które 
przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez 
przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaŜy 
energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wynosi nie mniej niŜ: 

1). 7.0 % – w 2008 r.; 
2). 8.7 % – w 2009 r.; 
3). 10.4 % – w 2010 r.; 
4). 10.4 % – w 2011 r.; 
5). 10.4 % – w 2012 r.; 
6). 10.9 % – w 2013 r.; 
7). 11.4 % – w 2014 r.; 
8). 11.9 % – w 2015 r.; 
9). 12.4 % – w 2016 r.; 
10). 12.9 % – w 2017 r. 

Rozporządzenie [232] w § 4. Ust.1 stanowi, Ŝe do energii wytwarzanej w odnawialnych 
źródłach energii zalicza się, niezaleŜnie od mocy tego źródła: 1) energię elektryczną lub 
ciepło pochodzące w szczególności: 
a). z elektrowni wodnych oraz z elektrowni wiatrowych, 
b). ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu, 
c). ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciepła, 
d). ze źródeł geotermalnych. 

W rozporządzeniu nałoŜono jednak dodatkowe ograniczenia na wykorzystanie biomasy leśnej 
(patrz Rozdz. 2.3.3). Ustępy 2 – 5 paragrafu 4 określają minimalny udział wagowy biomasy 
pozaleśnej w łącznym zuŜyciu biomasy w jednostkach wytwarzających energię elektryczną, 
wymagany do zaliczenia wytworzonej energii elektrycznej do energii ze źródeł odnawialnych. 
Przyjęte wielkości ograniczeń dla kolejnych lat rozliczeniowych zestawiono w Tabeli 2.4.1.  

Tabela 2.4.1. Minimalny udział wagowy biomasy pozaleśnej w łącznym zuŜyciu biomasy, wymagany 
do zaliczenia wytworzonej energii elektrycznej do energii ze źródeł odnawialnych  

Źródło: [232] 
Rok 
rozlicze
-niowy 

Jednostki o mocy elektrycznej 
powyŜej 5 MW , współspalające 
biomasę z innymi paliwami (§ 4. 2) 

Jednostki hybrydowe o 
mocy elektrycznej 
powyŜej 20 MW (§ 4. 3) 

Jednostki spalające wyłącznie 
biomasę, o mocy elektrycznej 
powyŜej 20 MW (§ 4. 4) 

2008 5 % 5 %  
2009 10 % 10 %  
2010 25 % 20 % 20 % 
2011 40 % 20 % 20 % 
2012 55 % 20 % 20 % 
2013 70 % 25 % 25 % 
2014 85 % 30 % 30 % 
2015 100 % 40 % 40 % 
2016 100 % 50 % 50 % 
2017 100 % 60 % 60 % 
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W przypadku gdy jednostka wytwórcza z kolumny 3 lub 4 Tabeli 2.4.1 (§ 4. 3 § 4. 4), oddana 
zostanie do uŜytku do dnia 31 grudnia 2012 r., udział wagowy biomasy pozaleśnej jest 
określany odpowiednio zgodnie z Tabelą 2.4.1, jednak na poziomie nie wyŜszym niŜ 20 %. 

Jeśli jedno przedsiębiorstwo energetyczne posiada więcej niŜ jedną jednostkę wytwórczą 
o mocy większej niŜ 5 MW lub układ hybrydowy, dopuszcza się rozliczanie udziału 
wagowego biomasy dla grupy tych jednostek (§ 5. 1).  

Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenia, w jednostkach wytwórczych realizujących współspalanie 
biomasy lub biogazu z innymi paliwami, z wyjątkiem układów hybrydowych, do energii 
wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii zalicza się część energii elektrycznej lub ciepła 
odpowiadającą udziałowi energii chemicznej biomasy lub biogazu w energii chemicznej 
paliwa zuŜywanego do wytwarzania energii, obliczaną na podstawie rzeczywistych wartości 
opałowych tych paliw, według wzoru: 
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    (2.4.5) 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

EOZE – ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 
[w MWh lub GJ]; 

E – ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w jednostce wytwórczej, w której 
jest spalana biomasa lub biogaz wspólnie z innymi paliwami [w MWh lub GJ]; 

MBi – masę biomasy lub biogazu, spalonych w jednostce wytwórczej [w Mg]; 

MKj – masę paliwa innego niŜ biomasa lub biogaz, spalonego w jednostce wytwórczej [Mg]; 

WBi – wartość opałową biomasy lub biogazu spalonych w jednostce wytwórczej [w MJ/Mg]; 

WKj – wartość opałową paliwa innego niŜ biomasa lub biogaz, spalonego w jednostce 
wytwórczej [w MJ/Mg]; 

n – liczbę rodzajów biomasy lub biogazu spalonych w jednostce wytwórczej; 

m – liczbę rodzajów paliw innych niŜ biomasa lub biogaz, spalonych w jednostce 
wytwórczej. 

Pomiary, rejestracja oraz sposób obliczania ilości energii elektrycznej lub ciepła, 
wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii (EOZE), wykonuje się zgodnie z procedurą 
rozliczeń zatwierdzoną dla danej jednostki wytwórczej, na podstawie wskazań urządzeń 
i przyrządów pomiarowych. Pobór próbek do badania właściwości fizykochemicznych 
poszczególnych rodzajów paliw, niezbędnych do obliczenia ich wartości opałowej i pomiar 
masy tych paliw, naleŜy wykonywać w tym samym czasie i miejscu. Pomiary masy biomasy 
w postaci stałej i paliwa stałego, innego niŜ biomasa, muszą być wykonywane oddzielnie dla 
kaŜdego z tych paliw dostarczonych do procesu spalania. Oznaczanie ciepła spalania 
i obliczanie wartości opałowej biomasy lub biogazu wykonuje się co 24 godziny 
z uśrednionej próby, z próbek pobieranych z częstością zaleŜną od całkowitej zainstalowanej 
mocy cieplnej: co 8 godzin – dla mocy poniŜej 50 MW, co 4 godziny – dla mocy od 50 MW 
do 250 MW, co 2 godziny – mocy wyŜszej od 250 MW. 
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Rozporządzenie określa sposoby pobierania próbek i pomiarów w przypadkach, gdy 
utrzymanie powyŜszego reŜimu nie jest moŜliwe.  

W układach hybrydowych ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych 
w odnawialnych źródłach energii oblicza się przyjmując proporcjonalny udział ilościowy 
energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w ilości energii wytworzonej we 
wszystkich źródłach zasilających jednostkę wytwórczą, według wzoru: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

EOZE – ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 
w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; 

E – całkowitą ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w układzie hybrydowym 
[w MWh lub GJ]; 

EPoi – ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w odnawialnym źródle energii 
i wykorzystywanych w układzie hybrydowym [w MWh lub GJ]; 

EPKj – ilość energii elektrycznej lub ciepła wytworzonych w źródle energii innym niŜ 
odnawialne źródło energii i wykorzystywanych w układzie hybrydowym [MWh lub GJ]; 

n – liczbę odnawialnych źródeł energii wytwarzających nośniki energii wykorzystywane 
w układzie hybrydowym; 

m – liczbę źródeł energii wytwarzających nośniki energii wykorzystywane w układzie 
hybrydowym, innych niŜ odnawialne źródła energii. 

Miejscami dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych 
źródłach energii na potrzeby rozliczeń udziału OZE są zaciski urządzenia wytwarzającego 
energię elektryczną (generatora lub ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego). 
W przypadku braku odpowiednich urządzeń na tych zaciskach, dopuszcza się dokonywanie 
pomiarów w miejscu przyłączenia odnawialnego źródła energii do sieci operatora systemu 
elektroenergetycznego. 

Rozporządzenie [232] określa równieŜ zasady uwzględniania kosztów uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia albo poniesienia opłaty zastępczej 
w kalkulacji cen ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych realizujących te 
obowiązki. W  § 15. 1 stwierdza się, Ŝe wysokość kosztów włączonych do taryf nie moŜe 
przekraczać wielkości opłaty zastępczej za sprzedaną ilość energii, a jednostka energii 
sprzedana odbiorcy końcowemu nie moŜe być obciąŜona z tego tytułu kwotą wyŜszą niŜ koszt 
uwzględniony w taryfie (dystrybutor nie moŜe pobierać prowizji od odbiorcy końcowego 
z tytułu ponoszenia kosztów wypełniania obowiązku certyfikacji zielonej energii).  
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2.5. Charakterystyka rynku energii elektrycznej w P olsce 

Specyfika handlu energią elektryczną wynika z następujących cech procesu jej wytwarzania 
i zuŜycia [114]:  

a) Energia elektryczna wytwarzana przez elektrownie i elektrociepłownie systemowe jest 
dostarczana do jednego wspólnego systemu elektroenergetycznego, z którego czerpią 
energię odbiorcy końcowi poprzez sieci przesyłowe, dystrybucyjne i dostawcze, przy 
czym nie ma moŜliwości określenia, z której elektrowni energia dopływa do odbiorcy.  

b) Energia elektryczna nie moŜe być magazynowana na większą skalę (pomijając 
elektrownie szczytowo-pompowe i inne kosztowne sposoby magazynowania omówione 
w rozdz.2.2), zatem w praktyce jej produkcja chwilowa musi być taka jak chwilowe 
zuŜycie (konieczne jest dokładne zbilansowanie).  

c) Zapotrzebowanie na energię elektryczną zmienia się znacząco w ciągu doby, 
w poszczególnych dniach tygodnia i okresach roku, a ponadto zaleŜy od czynników 
losowych (np. od pogody). 

SprzedaŜ energii elektrycznej odbywa się głównie na rynku hurtowym, na podstawie 
kontraktów terminowych kilkuletnich, rocznych, miesięcznych i tygodniowych [242]. 
Następuje tu wstępne bilansowanie produkcji i zuŜycia. Niezbilansowane zapotrzebowanie 
chwilowe jest kompensowane na rynku bilansowym, na podstawie kontraktów na następną 
dobę i następną godzinę. W procesie pośredniczą przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem 
energią (dystrybucją i sprzedaŜą), ale sprzedawcą mogą być równieŜ sami wytwórcy. 
Wytwórcy i przedsiębiorstwa obrotu mogą tworzyć grupy kapitałowe (konsolidacja pionowa). 
Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej Ustawa [236] gwarantuje teŜ prawo dostępu do 
usług przesyłowych innym podmiotom (tzw. osobom trzecim, ang. Third Party Access – 
TPA). Ma to na celu oŜywienie konkurencji na rynku energii po jego częściowym uwolnieniu 
z początkiem 2008 roku.  

Zarówno wytwarzanie, jak i obrót energią elektryczną, wymagają koncesji Urzędu Regulacji 
Energetyki. Strukturę i kierunki sprzedaŜy ilustruje rysunek 2.5.1.  

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych zostały uwolnione z dniem 
1 kwietnia 2008 r. przez rozwiązanie długoterminowych kontraktów zawartych wcześniej 
i uruchomienie wolnego rynku hurtowego. Pomimo to obrót energią elektryczną na rynku 
hurtowym w latach 2008 i 2009 odbywał się głównie wewnątrz skonsolidowanych pionowo 
grup kapitałowych, przy czym około 90% energii elektrycznej z elektrowni systemowych 
sprzedano w ramach kontraktów dwustronnych, a pozostałą część – w ramach kontraktów 
długoterminowych zawartych niedługo po 1 kwietnia 2008 r [242]. Obroty na giełdzie energii 
miały marginalne znaczenie. SprzedaŜ energii na rynku bilansującym nieznacznie wzrosła 
względem roku 2007 r.  

Ceny energii dla gospodarstw domowych (ściślej – odbiorców niskiego napięcia, tj. grupy 
taryfowej G) pozostają nadal pod kontrolą prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który 
zatwierdza taryfy przedkładane przez przedsiębiorstwa obrotu energię i moŜe odmówić ich 
zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego wzrostu cen.  

Odbiorca końcowy ma prawo wyboru dostawcy, ale z prawa tego korzystają w praktyce 
głównie odbiorcy przemysłowi. Nie rozwinęła się równieŜ zasada TPA (ang. Third Party 
Access), gdyŜ na rynku dominują silne grupy kapitałowe [242]. Zjawiska te nie sprzyjają 
rozwojowi wolnej konkurencji, a przez to obniŜce cen.  
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Rys.2.5.1. Zasady i kierunki sprzedaŜy energii elektrycznej  

Źródło: [242] (dostęp: lipiec 2010) 

W roku 2008 nastąpił silny wzrost cen na rynku hurtowym. Było to spowodowane przede 
wszystkim wzrostem kosztów wytwarzania, w tym cen węgla i niedostatecznego przydziału 
uprawnień do emisji CO2 w KPRU na rok 2008. Ilustrują to Tabele 2.5.1 i 2.5.2. Tabela 2.5.1 
pokazuje, Ŝe nastąpił równieŜ znaczący wzrost kosztów obrotu energią elektryczną.  

Tabela 2.5.1. Jednostkowe koszty wytwarzania energii i obrotu w latach 2005 – 2008  
Źródło: ARE SA (www.are.waw.pl, dostęp: lipiec 2010) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 

Koszty wytwarzania energii [zł/MWh]  140 141  145  168  

Przyrost względem roku poprzedniego [%] -1  0  3  16  

Koszty obrotu energią [zł/MWh] 129  130 149  177  

Przyrost względem roku poprzedniego [%] -1  1  15  19 

Konsekwencją wzrostu kosztów produkcji i obrotu był znaczący wzrost cen detalicznych 
energii elektrycznej. Ceny te są w Polsce stosunkowo wysokie (na poziomie średniej 
w UE−27) i znacznie wyŜsze od cen pozostałych nośników energii. Znaczący udział mają 
w nich podatki stanowiące około 25% ceny dla gospodarstw domowych i 7.6% dla 
przemysłu, wobec średniej w UE-27 wynoszącej 20% dla gospodarstw domowych i 4.6% dla 
przemysłu. Zmiany cen detalicznych w latach 2005-2006, w rozbiciu na ceny energii 
i dystrybucji, z wyodrębnieniem gospodarstw domowych, przedstawiono w Tabeli 2.5.3.  
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Tabela 2.5.2. Przydziały uprawnień do emisji CO2 dla energetyki w roku 2008 i ich wpływ na cenę 
energii elektrycznej  

Źródło: strona URE ([242] – dostęp: lipiec 2010), za miesięcznikiem “Nowa Energia” 

Nazwa Przydział 
[ton CO2]  

Limit produkcji wynikaj ący 
z przydziału [MWh] 

Elektrownie systemowe (zawodowe)  105 735 114 107 069 181 

Elektrociepłownie  31 028 687 32 661 776 

Elektrownie i elektrociepłownie  136 763 801 139 730 957  

Niedobór uprawnień do emisji CO2  15 239 012  

Dodatkowy koszt w 2008 r. 1 295 316 014 zł  

Dodatkowy koszt jednostkowy w 2008 r. 10.65 zł/MWh  

 
Jak widać w Tabeli 2.5.2 niedobór uprawnień zwiększył koszty produkcji o około 
11 zł/MWh, tj. o około 8% (konieczne było ich dokupienie dla realizacji planowanej 
produkcji).  

Tabela 2.5.3. Średnie ceny netto energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych dla odbiorców 
końcowych, którzy nie skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy (bez VAT) w latach 2005 - 2008  

Źródło: Agencja Rynku Energii SA (www.are.waw.pl, dostęp: lipiec 2010) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 

Cena łączna [zł/MWh] 

średnia dla wszystkich odbiorców 272,5 279,3 280,8 329,5 

średnia dla gospodarstw domowych 
i rolnych  

320,2 333,5 341,6 380,2 

w 
tym:  

energia 
elektryczna 
[zł/MWh] 

średnia dla wszystkich odbiorców  133,0  134,5 147,5 188,2 

średnia dla gospodarstw domowych 
i rolnych  

144,1 145,7 158,2 184,7 

usługa 
dystrybucji 
[zł/MWh] 

średnia dla wszystkich odbiorców  139,5 144,8 133,3 141,3 

średnia dla gospodarstw domowych 
i rolnych  

176,1 187,8 183,4 195,5 

Według oficjalnego komunikatu Prezesa URE z dnia 29 marca 2010 r. w  2009 r. średnia cena 
sprzedaŜy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 197.21 zł/MWh. Cena ta 
jest podstawą do naliczania opłat i kar ustawowych z tytułu emisji CO2 (patrz podrozdział 2.4). 

Dane o rentowności przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w Polsce w latach 
2007 i 2008 przedstawiono w Tabeli 2.5.4.  

Tabela 2.5.4. Rentowność podsektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce  
Źródło: ARE SA (www.are.waw.pl, dostęp: lipiec 2010) 

Działalność energetyczna 2007 2008 
Podsektor wytwarzania energii – średnio 10.3 % 9.9 % 
Elektrownie cieplne  8.8 % 8.3 % 
Elektrociepłownie 12.6 % 12.6 % 
Elektrociepłownie węglowe  12.3 % 10.7 % 
Elektrociepłownie gazowe  14.0 % 20.3 % 
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3. Logistyka wykorzystania biomasy w energetyce 
zawodowej 

3.1. Ekologiczne uwarunkowania procesów decyzyjnych  
w przedsi ębiorstwach energetycznych 

3.1.1. Uwarunkowania ekologiczne decyzji inwestycyj nych 

Z materiałów przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach wynika, Ŝe polska energetyka 
zawodowa znajduje się pod dwojaka presją: z jednej strony konieczności zwiększania 
efektywności wytwarzania energii elektrycznej (czyli modernizacji), a z drugiej strony – 
ochrony środowiska. Dane zamieszczone w [227] i pokazane w Tabelach 2.1.31 i 2.1.32 
wskazują, Ŝe zapotrzebowanie na energię elektryczną przez polską gospodarkę będzie rosło 
średnio o 2 % rocznie, czyli o 0,5 GW/rok. Polska energetyka bazująca na węglu jest w 40 % 
przestarzała i wyeksploatowana, co wymusza modernizację lub budowę nowych bloków 
energetycznych. Eksperci oceniają, Ŝe warunkiem pokrycia zapotrzebowania na energię 
w 2020 r. jest oddawanie do uŜytku około 1 GW nowych mocy rocznie. Przedsiębiorstwa 
energetycznie na swoich stronach internetowych ogłaszają gotowość do tego typu działań, ale 
ich nie podejmują. Wynika to z wysokiego ryzyka politycznego inwestycji w energetyce 
węglowej, a z drugiej strony z ryzyka popytowego wynikającego z prawdopodobnie szybkiego 
wzrostu podaŜy energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych, pochodzących spoza 
zawodowej elektroenergetyki węglowej (małe, prywatne farmy wiatrowe i hydroelektrownie).  

Ryzyko polityczne wynika z ciągle niepewnych reguł polityki klimatycznej, czyli zasad 
limitowania emisji CO2 (wspólnotowy system handlu emisjami), a takŜe zmieniających się 
reguł promowania wytwarzania energii w źródłach odnawialnych. Jak wynika z rozdziału 2.4, 
niepewne, jakkolwiek w duŜym stopniu przesądzone, są zasady rozdziału bezpłatnych 
uprawnień do emisji CO2, a takŜe ceny uprawnień i zielonych certyfikatów na giełdach. 
Niepewność polityczną zwiększają teŜ plany budowy elektrowni jądrowych w Polsce.  

Jeśli zostaną zrealizowane zapowiedzi o budowie dwóch takich elektrowni o łącznej mocy 
zainstalowanej około 6 GW, to zapotrzebowanie na energię elektryczną wytwarzaną z węgla 
spadnie średnio o ponad 10% (z uwzględnieniem prognoz wzrostu zuŜycia energii). Jeszcze 
większe ryzyko popytowe wynika z przepisów o promocji energii ze źródeł odnawialnych. 
Doniesienia publikowane na stronach URE sygnalizują bardzo duŜe zainteresowanie 
uzyskaniem koncesji na produkcję energii w farmach wiatrowych. Jeśli obowiązujące 
przepisy o pierwszeństwie zakupu energii ze źródeł odnawialnych zostaną podtrzymane, 
to energetyka węglowa stanie wobec problemu silnych wahań zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Stworzy to konieczność utrzymywania duŜej rezerwy mocy zainstalowanych 
(w celu pokrycia zapotrzebowania szczytowego) wobec średniego poziomu produkcji, 
co spowoduje niewątpliwie obniŜenie efektywności bloków energetycznych, a takŜe 
efektywności ekonomicznej działania tych przedsiębiorstw.  

Przedstawiona powyŜej charakterystyka wskazuje, Ŝe energetyka węglowa jest i będzie 
w najbliŜszym okresie bardzo zainteresowana rozwijaniem produkcji energii z biomasy, 
poprzez jej współspalanie z paliwami konwencjonalnymi. Według [207] technologię tę 
wdroŜyły juŜ następujące elektrownie zawodowe: Electrabel Połaniec, Opole, Dolna Odra, 
Szczecin, Kozienice, Skawina, Łaziska, Jaworzno III, Siersza, ZE Ostrołęka (A i B), Rybnik, 
Stalowa Wola, Pątnów, Adamów, Konin (plany: Bełchatów, Turów). Wynika to przede 
wszystkim z korzyści ekonomicznych, jakie daje produkcja „zielonej” energii, ze względu na 
regulacje prawne polityki klimatycznej, ale równieŜ w pewnym stopniu z dbałości 
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przedsiębiorstw o wizerunek producenta proekologicznego39. Najpopularniejszym 
rozwiązaniem jest współspalanie bezpośrednie (patrz Rys.2.2.5a) [183]. Nie wymaga to 
bowiem duŜych nakładów inwestycyjnych, a pozwala na wykorzystanie dostępnych kotłów 
węglowych i turbozespołów. Układy wykorzystujące instalacje zgazowania (Rys.2.2.5d) lub 
przedpaleniska (Rys.2.2.5c) są jeszcze wciąŜ mało popularne, pomimo wielu zalet 
(m. in. moŜliwości oddzielenia popiołu z biomasy od popiołu z węgla, zwiększenie udziału 
wagowego biomasy w paliwie). Wymagają one jednak znacznie większych nakładów 
inwestycyjnych.W pracy [147] zasygnalizowano takŜe inne problemy (m.in. logistyczne) tego 
rozwiązania. Według ekspertów firmy Foster Wheller budowa zgazowywacza jest opłacalna 
dla duŜych wydajności cieplnych, powyŜej 40 MW (szacuje się Ŝe koszt budowy 
zgazowywacza wynosi około 1/3 kosztów budowy kotła fluidalnego o podobnej mocy 
cieplnej) [60]. Zaletą takiego rozwiązania jest moŜliwość wykorzystania nie tylko biomasy 
lecz takŜe innych paliw odpadowych, ale wymaga to dodatkowych instalacji oczyszczania 
gazu i uzyskania statusu spalarni odpadów, uwarunkowanej spełnieniem dodatkowych 
kryteriów kontroli emisji. Ze względu na te uwarunkowania (ekonomiczne i organizacyjne) 
upowszechnienie układów ze wstępnym zgazowaniem w elektroenergetyce zawodowej jest 
mało prawdopodobne. Z drugiej strony, ograniczenia wykorzystania łatwo dostępnej biomasy 
leśnej, wprowadzone w Rozporządzeniu [232] (patrz Tabela 2.4.1), mogą stymulować 
inwestycje we wdraŜanie układów hybrydowych. Określone w [232] ograniczenia dla 
współspalania bezpośredniego są znacznie ostrzejsze, a od 2015 r. ma obowiązywać zakaz 
wykorzystania biomasy leśnej we współspalaniu bezpośrednim.  

Mając na względzie fakt, Ŝe przedsiębiorstwa energetyki zawodowej kierują się przede 
wszystkim rachunkiem ekonomicznym, wydaje się, Ŝe w najbliŜszych latach współspalanie 
bezpośrednie biomasy pozostanie najbardziej realistyczną strategią włączenia się tego sektora 
w redukcję emisji CO2. Daje to bowiem najmniejsze ryzyko ekonomiczne przedsięwzięć 
niezbędnych dla spełnienia wymagań ekologicznych, bez ograniczania wielkości produkcji, 
a pozwala osiągać bardzo znaczące przychody ze sprzedaŜy świadectw pochodzenia energii 
z biomasy [163]. W efekcie technologia ta jest bardzo atrakcyjna ekonomicznie dla 
podsektora energetyki zawodowej. Warto podkreślić, Ŝe nie zamyka ona moŜliwości 
usprawniania technologii samego spalania, jak równieŜ wychwytywania dwutlenku węgla. 
WdroŜenie technologii ZEC w połączeniu z wykorzystaniem biomasy moŜe dać ujemną 
emisję CO2. Z informacji zawartych na stronie URE i CIRE wynika, Ŝe prace nad 
wdroŜeniem ZEC zostały juŜ podjęte w skali pilotaŜowej w elektrowni Połaniec, a inne 
elektrownie planują równieŜ rozpoczęcie badań nad czystym spalaniem, a takŜe wdraŜaniem 
układów hybrydowych. Przeszkodą do uzyskiwania wysokiej efektywności współspalanie 
bezpośredniego jest dominacja kotłów pyłowych w polskiej elektroenergetyce. Jak wynika 
z Tabeli 2.2.3 kocioł fluidalny pracuje tylko w elektrowni Siersza.  

Pomimo ewidentnych korzyści, jakie mogą osiągać przedsiębiorstwa energetyczne prowadząc 
procesy współspalania bezpośredniego biomasy z węglem, ta strategia rozwoju zielonej 
energetyki w Polsce wzbudza teŜ głosy krytyki. Podkreśla się przede wszystkim problemy 
logistyki dostaw biomasy, niŜszą sprawność cieplną przetwarzania samej biomasy niŜ paliw 
węglowych (spowodowaną jej znacznie wyŜszą wilgotnością) oraz moŜliwy spadek 
sprawności cieplnej kotłów (szczególnie pyłowych) wskutek wykorzystania niejednorodnego 
paliwa. W bardzo krytycznym komunikacie wygłoszonym na Konwersatium Klastra 3x20 
[88] A. Jurewicz przedstawił wyliczenia, z których wynika, Ŝe w technologii współspalania 
w kotłach pyłowych łączna efektywność przetworzenia energii zawartej w biomasie na 

                                                 
39 Kwestia ekonomicznych motywacji dbałości o wizerunek i szerzej – faktycznych motywacji tzw. społecznej 
odpowiedzialności biznesu – jest przedmiotem licznych publikacji (np. [133]). 
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energię elektryczną wynosi zaledwie 3%. Autor przyjął, Ŝe sprawność netto wytwarzania 
energii elektrycznej z samej biomasy wynosi 25% (szacunki dla węgla dają 30%), a dodatek 
5% biomasy do paliwa węglowego powoduje spadek sprawności cieplnej kotła o 1%. Jeśli 
przeliczyć wynikającą stąd stratę energii na samą biomasę, to uzyskuje się wspomniane wyŜej 
3% energii pierwotnej faktycznie odzyskanej z biomasy. W komentarzu do tego komunikatu 
prof. J. Popczyk przedstawił podobne wyliczenia, z których wynika, Ŝe w zaleŜności od 
zastosowanej technologii przetwarzania energii pierwotnej, moŜna uzyskać róŜne wartości 
stopnia wykorzystania biomasy do produkcji energii finalnej (patrz takŜe praca [147]). W 
przypadku współspalania w elektrowniach kondensacyjnych z kotłami pyłowymi sprawność 
netto wynosi 3%, z kotłami fluidalnymi 25%, w elektrociepłowni węglowej – z kotłami 
pyłowymi 48%, a z kotłami fluidalnymi 70%, natomiast elektrociepłownie biogazowe (układy 
kogeneracji małej mocy) pozwalają odzyskać aŜ 85% energii zawartej w biomasie pierwotnej. 
Wynika stąd, Ŝe wykorzystanie biomasy w celach energetycznych jest najbardziej efektywne w 
wytwórniach małej mocy czyli w energetyce rozproszonej [65], [147]. 

Mając na uwadze powyŜsze wyliczenia warto jednak podkreślić, Ŝe opłacalność 
makroekonomiczną wykorzystania biomasy naleŜy widzieć w kontekście realnych 
moŜliwości sprostania wymaganiom polityki klimatycznej w okresie najbliŜszych lat. 
Na korzyść wspólspalania w energetyce zawodowej przemawia tu przede wszystkim 
niskonakładowość tej technologii i moŜliwość jej usprawniana (przez odpowiednie 
prowadzenie procesu moŜna uniknąć obniŜenie sprawności kotłów aŜ o wcześniej 
wspomniany 1% – patrz [207]), a z drugiej strony – moŜliwy korzystny wpływ na aktywność 
gospodarczą w otoczeniu regionalnym zakładów wytwórczych energetyki zawodowej. 
Zwiększone zapotrzebowanie na biomasę, przy odpowiedniej regionalizacji dostaw dla 
energetyki zawodowej, moŜe bowiem mieć pozytywny wpływ na oŜywienie gospodarcze 
w rolnictwie i gospodarce leśnej (lepsze wykorzystanie gruntów rolnych, wykorzystanie 
odpadów drzewnych [177]). Pozytywne efekty zaleŜą zatem w duŜym stopniu od logistyki 
dostaw biomasy widzianej w kontekście makroregionalnym.  

3.1.2. Praktyczne konsekwencje ogranicze ń prawnych wynikaj ących 
z polityki klimatycznej pa ństwa 

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 2.4. przedsiębiorstwa energetyki zawodowej 
w Polsce są zobligowane prawnie do realizacji polityki klimatycznej państwa ujętej w dwóch 
filarach, tj.: w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) oraz w systemie 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej (zielonych certyfikatów). Szczegółowe regulacje 
prawne tych filarów zostały omówione w rozdziale 2.4. PoniŜej zostaną przedstawione ich 
praktyczne konsekwencje dla zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym. 

Wszystkie przedsiębiorstwa elektroenergetyki zawodowej funkcjonujące w Polsce są 
włączone do systemu EU-ETS, zatem są zobowiązane do uzyskania zezwolenia na emisję 
gazów cieplarnianych. Zezwolenie to wydaje organ upowaŜniony wg ustawy Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. [238], na wniosek prowadzącego instalację.  

Wniosek powinien zawierać m. in. informację o rodzaju instalacji oraz charakterystykę 
techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji, dane o rodzajach wykorzystywanych 
materiałów, surowców i paliw oraz o wielkości produkcji, wykaz substancji, które mają być 
objęte zezwoleniem, a takŜe proponowane procedury monitorowania wielkości emisji.  

Zezwolenie jest wydawane na okres 10 lat i określa substancje objęte systemem, rodzaj 
instalacji, dla której zostało wydane, wymagania dotyczące monitorowania wielkości emisji 
i wymaganą zawartość rocznych raportów.  
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Do roku 2013 wszystkie przedsiębiorstwa objęte systemem EU-ETS (w tym wszystkie 
elektrownie zawodowe) otrzymały imiennie przydział uprawnień do emisji CO2 na kolejny 
okres rozliczeniowy (2008 – 2012), z podziałem na poszczególne lata tego okresu. Przydział 
ten jest podany ilościowo (w tonach zastępczego CO2) w Krajowym Planie Rozdziału 
Uprawnień do emisji (KPRU) [234], a podstawą do rozliczenia emisji jest zuŜycie surowca 
energetycznego pomnoŜone przez ustalony oficjalnie wskaźnik emisji CO2 dla typu 
wykorzystanego paliwa (węgiel kamienny energetyczny, węgiel brunatny, gaz ziemny, 
biomasa) – patrz wzór (2.4.1). KPRU określa równieŜ ogólnie przydział uprawnień do emisji 
dla nowych instalacji, które mają być uruchomione w okresie rozliczeniowym.  

Przyznane uprawnienia do emisji na dany rok okresu rozliczeniowego mogą być:  

• wykorzystane na potrzeby produkcji energii elektrycznej w przedsiębiorstwie według 
rzeczywistej emisji danej substancji do powietrza,  

• sprzedawane (po uzyskaniu zezwolenia),  

• wykorzystane w następnych latach okresu rozliczeniowego lub w następnym okresie 
rozliczeniowym,  

• przenoszone między instalacjami, do których przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny.  

WaŜnym elementem systemu jest moŜliwość łącznego rozliczania emisji przez grupy 
instalacji w róŜnych przedsiębiorstwach. Za rozliczenie uprawnień odpowiada wówczas 
zarządca grupy, powołany w drodze porozumienia przedsiębiorstw. UmoŜliwia to bardziej 
elastyczną politykę wykorzystania surowców np. w makroregionie, m.in. przez ograniczenia 
zuŜycia węgla w niektórych przedsiębiorstwach na konto większego zuŜycia biomasy. 

Rozliczenie uprawnień następuje w raporcie rocznym, sporządzonym na dzień 31 grudnia 
roku poprzedniego. Raport musi być zweryfikowany przez upowaŜnionego audytora, 
a prowadzący instalacje jest zobowiązany do jego przedłoŜenia do dnia 31 marca kaŜdego 
roku organowi wydającemu zezwolenie oraz krajowemu administratorowi Systemu Handlu 
Emisjami. Zasady rozliczania przedstawiono w rozdziale 2.4.2. (patrz wzór 2.4.1). 
Wykorzystane uprawnienia są umarzane, a krajowy administrator wnosi odpowiedni wpis do 
krajowego rejestru EU-ETS.  

Jeśli faktyczna emisja CO2 podlegająca rozliczeniu jest mniejsza niŜ przyznany limit, 
to przedsiębiorstwo (grupa przedsiębiorstw) moŜe pozostawić w rezerwie niewykorzystane 
jednostki lub je sprzedać. W przypadku przekroczenia limitu przedsiębiorstwo moŜe zakupić 
brakujące jednostki emisji na rynku. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą 
w wysokości 100 Euro na kaŜdą przekroczoną jednostkę, nakładaną przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska. Powoduje to takŜe zablokowanie rachunku bankowego 
przedsiębiorstwa do momentu spełnienia ustawowych wymogów. Ustawa o handlu 
emisjami [237] przewiduje wprawdzie moŜliwość pokrywania przekroczonej emisji limitem 
przydzielonym na następny rok (o ile rok rozliczeniowy nie kończy okresu 
rozliczeniowego), ale wymaga to zgody organu wydającego zezwolenie na emisję. 
W niniejszej pracy zakłada się, Ŝe taka moŜliwość nie istnieje. 

Handel emisjami moŜe być realizowany w następujących transakcjach [241]: 
a) bilateralnych,  
b) na rynku terminowym (futures) pozagiełdowym OTC (ang. over-the-counter), 
c) na giełdach.  

Właściwe monitorowanie emisji i prognozowanie sprzedaŜy energii stwarza moŜliwość 
osiągania zysków przez sprzedawanie i kupowanie uprawnień w najbardziej korzystnym 
okresie roku. Wymaga to odpowiedniej wiedzy fachowej i uprawnień dostępu do rynku 
OTC lub giełd. W związku z tym uczestnicy Europejskiego Systemu Handlu 
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Uprawnieniami do emisji CO2 korzystają na ogół z usług tzw. traderów. Od momentu 
wdroŜenia systemu w styczniu 2005 r., 80% wszystkich transakcji przeprowadzono 
za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm brokerskich ([241] dostęp: grudzień 2010). 

Zakup lub sprzedaŜ uprawnień moŜna zrealizować na rynku gotówkowym (transakcje SPOT) 
lub terminowym (kontrakty futures). Według informacji zawartych na stronie 
http://www.consus.eu/pl/handel_emisjami/gieldy/ ([241] dostęp: grudzień 2010) handel 
uprawnieniami do emisji CO2 (EUAs) odbywa się na sześciu giełdach: 

• Europejska Giełda Klimatyczna (European Climate Exchange, ECX), 

• BlueNext, 

• Nord Pool, 

• Europejska Giełda Energii (European Energy Exchange, EEX), 

• Climex, 

• NYMEX Green Exchange, 

W 2009 r. sprzedano na giełdach ok. 5.5 mld EUAs, z czego 38.2% w transakcjach futures 
OTC, 31.5% w ramach transakcji futures na platformach elektronicznych, 22.8% w ramach 
transakcji spot, a 7.5% stanowiły opcje. Giełdą zdecydowanie dominującą jest ECX/ICE, 
a od 2008 roku na drugim miejscu plasuje się BlueNext ([241] dostęp: grudzień 2010).  

Wartość jednostek zaleŜy od typu kontraktu i bieŜących notowań. Przykładowo, w dniu 
4 czerwca 2010 roku na giełdzie ECX/ICE cena jednostki w kontraktach spotowych wynosiła 
15.08 Euro, natomiast w kontraktach futures na okres od 10 do 14 grudnia 2010 odpowiednio 
15.26, 15.63, 16.25, 17.24, 18.24 Euro. 

Tabela 3.1.1. Giełdowy wolumen obrotu EUAs w latach 2006 – 2009  
Źródło: [241] (dostęp: grudzień 2010) 

Giełda Wolumen obrotu (milionów jednostek) 
2006 2007 2008 2009 

ECX/ICE  453.334 1037.721 2234.242 4250.336 

BlueNext 31.448 24.641 251.404 1134.681 

Nord Pool 63.777 96.613 107.011 45.264 

EEX 13.052 31.250 93.538 34.519 

Climex 0 0 4.850 48.033 

NYMEX Green Exchange 0 0 6.018 6.480 

Przebieg notowań dziennych uśrednionych (Euro/tCO2) w okresie od 1.01.2008 do 30.09.2010 
pokazano na rys.3.2.1. Jak widać od połowy roku 2008 nastąpiła radykalna obniŜka notowań 
(od 30 do 10 Euro/tCO2), po uprzednim wzroście od 20 do 30 Euro/tCO2. Była to 
prawdopodobnie reakcja rynków na obniŜenie limitów uprawnień bezpłatnych dla Polski.  

 
Rys.3.1.1. Uśrednione notowania dzienne jednostki emisji CO2 na giełdzie ECX/ICE w okresie od 

1.01.2008 do 30.09.2010  
Źródło: http://www.ecx.eu (dostęp: grudzień 2010) 
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Od połowy 2009 r. obserwuje się stabilizację notowań. Ich wahania są stosunkowo nieduŜe 
(rzędu 1 Euro), a średnia wartość od tego okresu wynosi 13.7 Euro. Niemniej obserwuje się 
silniejsze zmiany, np. w I kwartale 2010 notowania wzrosły o 2 Euro, a od drugiego kwartału 
utrzymywały się na poziomie około 15 Euro.  

Od 2013 roku będą obowiązywały nowe zasady przydziału uprawnień omówione w rozdziale 
2.4.2. Dla polskiej elektroenergetyki zawodowej przydziały bezpłatnych uprawnień będą 
sukcesywnie zmniejszane, a brakujące uprawnienia będą musiały być dokupywane na 
aukcjach. Szczegółowe zasady funkcjonowania nowego systemu i sposoby dostosowywania 
się do niego polskich przedsiębiorstw przedstawiono w opracowaniu [226].  

W dokumencie [211] (str.10) podano, Ŝe średnia cena uprawnień do emisji CO2, obliczona na 
podstawie najbardziej stosownego scenariusza do roku 2020 (z uwzględnieniem kredytów na 
wspólne wdroŜenia i mechanizm czystego rozwoju), wyniesie 30 Euro za tonę ekwiwalentu 
CO2, a więc blisko dwukrotnie więcej niŜ obecna (2011 r.) cena giełdowa uprawnień. Tam teŜ 
podano współczynnik średnich emisji w odniesieniu do energii elektrycznej w Unii 
wynoszący 0.465 ton CO2 na MWh. Wg opracowania [110] w polskiej energetyce zawodowej 
wynosi on od 0.7 do 1.33 t CO2/MWh. Przyjmując średnio 1 t CO2/MWh dla polskiego węgla 
energetycznego ([212], [248]) i zakładając wytworzenie całej energii elektrycznej z węgla, 
przy zapotrzebowaniu wynoszącym około 170 TWh w 2020 roku (patrz Tabele 2.1.25 i 
2.1.26), oznaczałoby to konieczność zakupu uprawnień za kwotę około 5 mld Euro rocznie. 
Zwiększenie o 1% energii wytwarzanej z innych źródeł (w tym z biomasy) lub uniknięcie 
emisji przez czyste spalanie zmniejsza tę kwotę o 50 mln Euro, co stawia w innym świetle 
opłacalność inwestycji w czyste technologie spalania i wykorzystanie OZE, w tym biomasy w 
energetyce zawodowej.  

W Rozporządzeniu [232] dla biomasy przyjmuje się zerowy współczynnik emisji (o ile 
zostaną spełnione ograniczenia dotyczące zawartości w paliwie biomasy leśnej, zaleŜne od 
technologii jej wykorzystania – patrz Rozdz.2.4.2 Tabela 2.4.1). Zatem, ze względu na limity 
emisji CO2, wykorzystanie biomasy jako surowca energetycznego pozwala bądź zachować 
nadmiar uprawnień przy zachowaniu wynikającej z nich wielkości produkcji i zyskać na ich 
sprzedaŜy, bądź zwiększyć produkcję bez konieczności zakupu dodatkowych uprawnień.  

Tę drugą moŜliwość wspiera system „zielonych certyfikatów” omówiony szczegółowo 
w Rozdz.2.4.2. Daje on moŜliwość uzyskiwania duŜych przychodów ze sprzedaŜy (na 
giełdzie energii lub w umowach dwustronnych) świadectw pochodzenia energii z biomasy. 
Z drugiej strony Rozporządzenie [232] gwarantuje zakup (przez sprzedawcę z urzędu) całej 
energii elektrycznej wytworzonej z OZE (innych niŜ współspalanie biomasy) po średniej 
cenie zbytu energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłaszanej oficjalnie przez 
prezesa URE do dnia 31 marca kaŜdego roku (w roku 2010 obowiązuje cena 197.21 zł/MWh). 
Zasada ta zmniejsza zapotrzebowanie na energię nie wytworzoną z OZE, co stymuluje 
pośrednio przedsiębiorstwa energetyki zawodowej do rozwijania energetyki odnawialnej.  

Praktyczny przebieg procedur związanych z funkcjonowaniem systemu „zielonych 
certyfikatów” scharakteryzowano w artykule [179]. Wytwarzanie energii z OZE, w tym 
z biomasy, wymaga koncesji, którą wydaje prezes URE na wniosek przedsiębiorcy na okres 
co najmniej 10 lat (o ile wniosek nie dotyczy krótszego okresu) i nie więcej niŜ na 50 lat. 
Koncesja dotyczy ściśle określonego surowca i określonej technologii jego przetwarzania. 
W przypadku przedsiębiorstwa energetyki zawodowej, które włącza się do systemu „zielonych 
certyfikatów” mając juŜ wcześniej koncesję na produkcję energii, wniosek o koncesję moŜna 
składać dopiero po przygotowaniu instalacji do wykorzystania biomasy (nie istnieje moŜliwość 
uzyskania wcześniej tzw. promessy), co zwiększa ryzyko przedsięwzięcia. Schemat procedury 
pozyskiwania koncesji na współspalanie biomasy przedstawia Rys.3.2.2. 
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Opracowanie dokumentacji uwierzytelniającej 

Zawiera:

• opis instalacji do współspalania biomasy i paliw konwencjonalnych 

• opis procedur rozliczeniowych (umoŜliwiających określenie udziału 
energii odnawialnej w całkowitej wytworzonej energii elektrycznej)

MoŜe być przygotowane przez:
• PRODUCENTA ENERGII – opracowanie własne

• FIRMĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ PROWADZADZENIEM BADAŃ I 
POMIARÓW W TYM ZAKRESIE (na zlecenie producenta energii)   

Opracowanie opinii 
do dokumentacji 
uwierzytelniającej 
FIRMA WSKAZANE 

PRZEZ URE

Wniosek o wydanie koncesji na produkcję w OZE
PRODUCENT ENERGII

Decyzja o wydaniu koncesji na produkcję energii w OZE

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
 

Rys.3.1.2. Schemat procedury uzyskiwania koncesji na współspalanie biomasy  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [179] 

Przedsiębiorca posiadający koncesję na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii moŜe 
złoŜyć wniosek do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia za energię 
wyprodukowaną w takich źródłach, do 45 dni od daty jej wytworzenia [232]. Wniosek musi 
być potwierdzony przez właściwego mu operatora systemu, po weryfikacji odczytów 
urządzeń pomiarowych energii wprowadzonej do sieci oraz energii elektrycznej brutto. 
W przypadku nie stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych prezes URE wydaje 
świadectwo pochodzenia, czyli certyfikat dokumentujący wyprodukowanie energii odnawialnej 
zadeklarowanej we wniosku. Informacja o wydaniu świadectwa pochodzenia danemu 
wytwórcy energii jest przesyłana przez URE (w formie elektronicznej) na Towarową Giełdę 
Energii, gdzie zastaje zapisana na koncie ewidencyjnym wnioskodawcy w rejestrze świadectw 
pochodzenia i praw majątkowych wynikających z wydanych świadectw. Przedsiębiorca 
uzyskuje w ten sposób prawa majątkowe, które są towarem giełdowym i mogą być zbywane. 

Głównymi zainteresowanymi nabywaniem świadectw pochodzenia są przedsiębiorstwa 
sprzedające energię elektryczną uŜytkownikom końcowym. Muszą oni bowiem wykazać, Ŝe 
odpowiedni udział sprzedanej energii, określony w odpowiednim rozporządzeniu, został 
wytworzony z OZE. Zgodnie z Rozporządzeniem [232] w roku 2010 udział ten wynosi 10.4% 
a w roku 2017 ma osiągnąć 12.9% (patrz Rozdz. 2.4.3). W celu rozliczenia tego obowiązku 
sprzedawca energii elektrycznej uŜytkownikom końcowym wnioskuje do prezesa URE 
o umorzenie przedłoŜonych świadectw pochodzenia. Prezes URE, w drodze decyzji, umarza 
w całości lub w części te świadectwa, co oznacza równocześnie wygaśnięcie wynikających 
z nich praw majątkowych. JeŜeli do dnia 31 marca danego roku przedsiębiorstwo nie posiada 
w ogóle lub nie posiada odpowiedniej ilości praw majątkowych wynikających ze świadectw 
pochodzenia energii sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas jest 
zobowiązane do uiszczenia opłaty zastępczej określonej wzorem (2.4.2) lub kary pienięŜnej 
określonej wzorem (2.4.3).  

Towarowa Giełda Energii prowadzi obrót prawami majątkowymi według zasad omówionych 
na stronie www.tge.pl. (dostęp: grudzień 2010) Transakcje zawiera się wg cen aukcyjnych i 
notowań ciągłych, w kontraktach typu PMOZE (Prawa Majątkowe OZE) i PMOZE_A. 
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Notowania w kontraktach PMOZE odzwierciedlają faktyczne ceny certyfikatów, w związku z 
tym zostały przyjęte, jako miarodajna podstawa dalszych analiz w tej rozprawie (kontrakty 
PMOZE_A są dodatkowo obciąŜone akcyzą, która jest ostatecznie zwracana kupującemu). 
Przebiegi czasowe tych notowań w latach 2007 – 2010 na tle jednostkowej opłaty zastępczej 
przedstawia Rys.3.1.3. Jak widać 2010 roku notowania wahały się wokół kwoty 255 zł/MWh. 

 
Rys.3.1.3. Notowania ciągłe cen certyfikatów pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w kontraktach 

PMOZE na tle opłaty zastępczej (linie poziome)  
Źródło: www.polpx.pl (dostęp: maj 2010), opracowanie własne 

Zasady ewidencjonowania produkcji energii elektrycznej w procesie współspalania ilustruje 
rysunek 3.1.4. Ze względu na odmienne zasady rozliczania biomasy pozaleśnej (grupa I) 
i leśnej (grupa II) ich zuŜycie musi być odrębnie rejestrowane [180].  

Udział w systemie zielonych certyfikatów wymaga atestowanych analiz wartości opałowej 
biomasy i kaŜdego rodzaju stosowanego paliwa. Prawnie obowiązującą, wymaganą 
dokładność pomiaru zuŜycia paliw omówiono w rozdziale 2.4.3. 
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Rys. 3.1.4. Schemat rozliczania produkcji energii elektrycznej przy współspalaniu biomasy. 

Objaśnienia symboli we wzorze – patrz wzór 2.4.5  
Źródło: [179] 
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3.2. Problemy technologiczne i organizacyjne wykorz ystania 
biomasy w przedsi ębiorstwach energetycznych 

Problemy technologiczne i organizacyjne wykorzystania biomasy w energetyce zawodowej 
scharakteryzowano obszernie w artykułach [207] i [95] i monografii [184]. Wynikają one 
z konieczności podjęcia następujących przedsięwzięć: 

a) przygotowania oddzielnych składowisk na biomasę (oprócz składowisk węgla), 
z rozdziałem na biomasę leśną i pozaleśną, 

b) zapewnienia sprawnego rozładunku dostaw (szczególnie w przypadku korzystania 
z transportu samochodowego), 

c) dostosowania urządzeń transportu wewnętrznego do przesyłania większych objętości 
paliwa (biomasa charakteryzuje się znacznie mniejszą gęstością nasypową niŜ węgiel), 

d) przeciwdziałania zwiększonym zagroŜeniom poŜarowym i wybuchowym w elektrowniach 
w trakcie składowania i transportu wewnętrznego,  

e) w przypadku współspalania bezpośredniego – konieczność dostosowania technologii 
przygotowania surowca i spalania do właściwości heterogenicznego paliwa,  

f) w przypadku współspalania pośredniego – zainstalowanie dodatkowych urządzeń 
(przedpaleniska w celu wstępnego spalania, albo gazogeneratora do zgazowania lub 
pirolizowania biomasy) i prowadzenie tych instalacji,  

g) w przypadku spalania w układzie równoległym – zmiany układu technologicznego 
(zainstalowanie i prowadzenie oddzielnego kotła na biomasę).  

Cały proces wykorzystania biomasy w elektrowni moŜna podzielić na etapy, w których 
z róŜnych względów mogą wystąpić zagroŜenia poŜarowe i utrudnienia technologiczne: 

• rozładunek i składowanie, 

• przygotowanie i transport (przenośniki taśmowe), 

• biomasa w postaci zrębków, trocin, wiórów, zrzyn etc., 

• biomasa w postaci pyłu, 

• mielenie w istniejącym układzie młynowym kotła, 

• spalanie. 

Kluczowym elementem dostosowania elektrowni zawodowej do wykorzystania biomasy jest 
zapewnienie sprawnego rozładunku dostaw. NaleŜy mieć na względzie, Ŝe gęstość 
nasypowa biomasy jest około 2.5 razy mniejsza niŜ węgla, co znacznie utrudnia transport 
i rozładunek. Przykładowo, uzyskanie mocy cieplnej 2 GW przy 5% udziału biomasy 
(100 MW) wymaga przyjęcia w ciągu doby roboczej co najmniej 5 tys. m3 zrębków, co przy 
wykorzystaniu typowego transportu samochodowego oznacza 170 cięŜarówek o jednostkowej 
pojemności 30 m3. Wykorzystanie transportu kolejowego lub specjalnych samochodów 
przystosowanych do przewozu wielkich objętości łagodzi ten problem, ale moŜe podnieść 
koszty dostawy. Konieczne jest zatem przygotowanie duŜych powierzchni manewrowych, 
z uwzględnieniem gabarytów i znacznej intensywności ruchu środków transportu 
i przeładunku. Dla niektórych elektrowni moŜe to stanowić powaŜną barierę ze względu na 
ograniczony obszar przedsiębiorstwa.  

Składowanie i transport wewnętrzny biomasy muszą zapewnić sprawne rozliczanie jej 
zuŜycia, utrzymanie jej właściwości (głównie wilgotności) oraz bezpieczeństwo poŜarowe 
i wybuchowe.  
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Biomasę składuje się na wydzielonych fragmentach istniejących magazynów węglowych (na 
placach). Ze względu na róŜne limity zuŜycia biomasy leśna i pozaleśna muszą być 
składowane oddzielnie. Składowiska biomasy w postaci pierwotnej (kłody, luźne trociny 
zrębki) nie wymagają specjalnego zadaszenia, gdyŜ w przypadku biomasy „luźnej” przyrost 
wilgoci powierzchniowej (przy róŜnych warunkach pogodowych) w porównaniu do jej 
wilgoci pierwotnej (50 – 60%) nie jest juŜ tak istotny. Biomasa leśna (trociny, zrzynki 
tartakowe) moŜe być przechowywana przez dłuŜszy okres czasu (do kilku miesięcy).  

Biomasa wielkogabarytowa, przed jej podaniem do instalacji transportu wewnętrznego, musi 
być rozdrobniona przeciętnie do rozmiaru zrębków (10x10x10). SłuŜą do tego urządzenia 
zwane rębakami. W trakcie pracy rębaka mogą powstawać duŜe ilości drobin i pyłu 
drzewnego o silnych właściwościach wybuchowych. Konieczne jest zatem zainstalowanie 
detektorów stęŜenia wybuchowego pyłów i zraszalników.  

Biomasa jest dostarczana najczęściej w postaci zrębków, których magazynowanie wymaga 
duŜej przestrzeni magazynowej, ze względu na ich stosunkowo niską gęstość nasypową  
(0.25 – 0.35 t/m3). MoŜna wyróŜnić kilka sposobów przechowywania zrębków:  
• pryzmy bez zadaszenia – taki sposób magazynowania biomasy jest powszechnie 

stosowany w duŜych przedsiębiorstwach energetycznych, gdzie duŜe dzienne zuŜycie tego 
surowca wyklucza jego zaleganie w magazynach (na tego typu magazyny elektrownie 
przeznaczają wydzielone fragmenty dawnych składowisk węgla, dzięki czemu nie 
ponoszą kosztów związanych z budową nowych składowisk), 

• przechowywanie w pryzmach pod zadaszeniem,  

• przechowywanie w wiatach magazynowych (o konstrukcjach murowanych lub stalowych),  

• przechowywanie w bunkrach o dnie zagłębionym w stosunku do powierzchni terenu,  

• przechowywanie w silosach magazynowych (stalowych, o konstrukcji cylindrycznej lub 
betonowych).  

Biomasa w postaci przetworzonej (brykiety, pelety) powinna być składowana pod 
specjalnymi wiatami (zadaszeniami), bądź zamknięta w silosach. Wpływ wilgoci 
atmosferycznej moŜe w tym przypadku doprowadzić do znacznego pogorszenia właściwości 
energetycznych paliwa (zawartość wilgotności w peletach wynosi 10 – 12%). Ponadto, pod 
wpływem deszczu, brykiety i pelety mogą się rozpadać, co nie jest wskazane dla transportu 
wewnętrznego. Istotne znaczenie moŜe mieć równieŜ zapewnienie naleŜytej jakości 
magazynowanej biomasy ze względu na warunki pracy ludzi. Złe magazynowanie moŜe 
prowadzić do zagrzybienia lub spleśnienia biomateriału, co z kolei moŜe być przyczyną 
uczuleń skórnych czy alergii dróg oddechowych u pracowników [201]. 

Biomasa przetrzymywana w hałdach o duŜej objętości moŜe ulec samozapłonowi. 
W związku z tym w hałdach, o wysokości powyŜej 4 m, naleŜy prowadzić okresową kontrolę 
temperatury wewnątrz hałdy i unikać jej długotrwałego składowania na otwartym terenie, 
a w razie takiej konieczności okresowo „przekładać” pryzmę. 

Silnie rozdrobniona biomasa (pył) stwarza większe ryzyko wybuchu niŜ węgiel, ze względu 
na większy udział części lotnych (85% wobec 45% dla węgla) oraz niŜszą zawartość popiołu. 
W przypadku zapłonu prędkość czoła płomienia jest wyŜsza niŜ prędkość transportu 
pneumatycznego. Transport pneumatyczny czystej biomasy powinien być realizowany za 
pomocą inertnego gazu transportującego (np. azotu) i z odpowiednio większą prędkością niŜ 
transport pyłu węglowego. W przypadku lokalnego zapłonu czoło płomienia powinno 
poruszać się wolniej niŜ transportowana biomasa, co zapobiega wybuchowi. Urządzenia 
transportu powinny posiadać klapy odcinające oraz urządzenia zraszające. W przypadku 
transportu mieszanki biomasa-węgiel ryzyko wybuchu jest mniejsze m.in. wskutek 
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wyłapywania pyłu drzewnego przez wilgotny miał węglowy. Niemniej wybuch moŜe się 
zdarzyć i konieczna jest instalacja urządzeń zabezpieczających40.  

Ze względu na relatywnie niską gęstość nasypową biomasa wymaga magazynów o znacznie 
większych objętościach niŜ węgiel. Ilustrują to dane zamieszczone w Tabeli 3.2.1.   

Tabela 3.2.1. Potrzeby magazynowe dla biomasy o róŜnych postaciach  
Źródło: obliczenia własne na podstawie http://www.econatura.pl (dostęp: lipiec 2010) 

Materiał Wymagana objętość magazynu względem węgla 

Węgiel 1 

Pelety z drewna 1.55 

Brykiety z drewna 1.60 

Brykiety ze słomy 1.77 

Pył drzewny 3.86 

Brykiety z torfu; wilgotność 35% 3.86 

Zrębki suche; wilgotnośc < 35% 4.55 

Zrębki mokre; wilgotność 50% 5.90 

Kora; wilgotność >50% 9.10 

Słoma w balotach 11.36 

Słoma luzem 22.73 

Bariery technologiczne powstają przede wszystkim w procesie współspalania 
bezpośredniego i wynikają z faktu połączenia w procesie spalania dwóch rodzajów paliwa 
o róŜnych właściwościach fizykochemicznych (węgiel i biomasa), przy czym istotną rolę 
odgrywa wysoka i zmienna wilgotność biomasy [102]. Problemy technologiczne pojawiają 
się juŜ na etapie przygotowania mieszanki, szczególnie przy zastosowaniu kotłów pyłowych, 
które wymagają silnego rozdrobnienia surowca w młynach pierścieniowo-kulowych 
(mieleniu poddaje się mieszankę paliw). Biomasa jest materiałem o większej plastyczności 
niŜ węgiel, w związku z tym powoduje ona zlepianie się cząsteczek materiału i ich odkładanie 
na powierzchni komory. Do usuwania powstałych w ten sposób osadów stosuje się specjalne 
zabieraki z lin stalowych. Lepsze właściwości przemiałowe ma biomasa sucha, jednak jej 
suszenie wymaga zarówno wydatku energii jak i czasu. W związku z tym współmielenie 
obniŜa potencjalną zdolność przemiałową zespołów młynowych. Powstałe osady 
i wydzielające się części lotne stwarzają warunki do samozapłonu zarówno w trakcie pracy, 
jak i rozruchu oraz odstawiania młynów. W trakcie mielenia mogą takŜe wydzielać się 
związki plastyczne, które naleŜy usuwać przez wytłaczanie lub podniesienie temperatury. 
Prowadzenie procesu współmielenia mieszanki paliwowej wymaga utrzymanie nieco innego 
reŜimu technologicznego niŜ w przypadku czystego węgla. 

Podsumowując, ze względu na zagroŜenia poŜarowe i wybuchowe, składowanie, 
przygotowanie i transport wewnętrzny biomasy wymagają instalacji wykrywania 
i powiadamiania o poŜarze, stałych i przenośnych urządzeń gaśniczych oraz instalacji 
zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpoŜarowe, klap odcinających przestrzenie objęte 
ewentualnym poŜarem, a takŜe zainstalowania urządzeń oddymiania.  

                                                 
40 24.01.2010 r. w Elektrowni Dolna Odra miała miejsce awaria duŜego bloku energetycznego, spowodowana 
wybuchem mieszaniny pyłu węglowego i biomasy Agro (wg raportu PIP). Wybuch nastąpił na taśmociągu 
w tunelu transportowym i zniszczył kilka budynków układu nawęglania. Źródło: Gazeta Wyborcza, 17.08.2010. 
Kto odpowiada za tamten wybuch? (aut. Jolanta Kowalewska); takŜe Portal Gazeta.pl Szczecin, 18.08.2010. 
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,8267407,Kto_odpowiada_za_tamten_wybuch.html#ixzz1EPD6RIhh. 
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Odmienne właściwości chemiczne biomasy i węgla omówione w podrozdziale 2.2.3.4 oraz jej 
wysoka wilgotność mogą wpływać niekorzystnie na pracę kotłów pyłowych (dla kotłów 
fluidalnych nie mają one istotnego znaczenia [99], [207]). Ze względu na właściwości cząstek 
stałych popiołu zwiększa się intensywność zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych i ich 
ŜuŜlowania. Obecność związków metali alkalicznych przyspiesza korozję i powoduje 
powstawanie osadów, które obniŜają skuteczność wymiany ciepła, a takŜe zwiększają ryzyko 
awarii. Z kolei wysoka wilgotność biomasy zmienia profil temperatury na powierzchniach 
ogrzewalnych (sucha biomasa przyspiesza i stabilizuje zapłon, wilgotna powoduje 
przesunięcie jądra płomienia do górnej części komory paleniskowej). PowyŜsze zjawiska 
mogą powodować obniŜenie parametrów pary i obniŜenie wydajności kotła. W kotłach 
fluidalnych współspalanie biomasy przyspiesza korozję powierzchni grzewczych 
i destabilizuje złoŜe fluidalne wskutek aglomeracji popiołów z biomasy [99]. Niekorzystny 
wpływ biomasy na procesy spalania w kotłach moŜna kompensować przez dostosowanie 
technologii współspalania do specyfiki eksploatowanych instalacji, w tym przez dobór 
biopaliw i utrzymanie odpowiedniego reŜimu technologicznego procesu spalania oraz 
odpowiednie sterowanie i kontrolę [207]. Wymaga to przeprowadzenia odpowiednich 
badań i testów na obiektach przedsiębiorstwa energetycznego ([8], [89], [105], [106], 
[109], [117]).  

Badania prowadzone przez IChPW wykazały ([183], [184], [207]), Ŝe współspalanie 
bezpośrednie moŜe prowadzić do obniŜenia sprawności cieplnej kotła. Wynika to głównie ze 
wzrostu strat ciepła w spalinach wylotowych oraz obecności części palnych w odpadach 
paleniskowych (ŜuŜlu i popiele lotnym). Spadek ten nie przekracza na ogół 1% i zaleŜy od 
udziału i rodzaju biomasy. NajwyŜszą sprawność uzyskano przy współspalaniu węgla ze 
zrębkami drzewnymi i wytłokami z rzepaku, a najniŜszą – przy współspalaniu słomy. Dla 
uniknięcia znaczącego spadku sprawności kotła konieczne jest spełnienie ograniczeń 
maksymalnego udziału biomasy. Dla kotłów fluidalnych dopuszcza się do 20% wagowo 
biomasy w paliwie. Dla kotłów pyłowych dopuszczalny udział wagowy biomasy w mieszance 
zaleŜy od typu kotła oraz jego mocy. Wg publikacji [89] udział ten nie powinien przekraczać: 
6% dla kotłów OP-210÷OP-230, 9% w kotłach OP-380÷OP-430, w kotłach szybowych OB-
1150 – do 13%, w kotłach OP-650 o normalnej komorze – do 10%, a w kotłach OP-650 z 
powiększoną komorą do 12%. 

3.3. Zasoby i rynek biomasy stałej w Polsce 

3.3.1. Oceny zasobów biomasy stałej w Polsce  

3.3.1.1. Źródła danych, charakterystyka zapotrzebowania na biomasę stałą 
i metodyka szacowania zasobów  
Jak wynika z danych zawartych w Tabeli 2.3.1 i literatury (np. [195]) biomasa stanowi 
potencjalnie najzasobniejsze źródło energii odnawialnej. Z punktu widzenia energetyki 
zawodowej istotne znaczenie mają zasoby biomasy stałej. Stanowi ona dominujące w Polsce 
odnawialne źródło energii. W ostatnich latach (2005 – 2007) dostarczała ok. 90% energii 
odnawialnej w Polsce, a jej udział w produkcji energii elektrycznej z OZE wzrastał 
systematycznie od ok. 20% w roku 2004 do ponad 40% w roku 2007 [71], [122]. Jednak 
oszacowanie jej faktycznych zasobów technicznych, które mogą być oferowane energetyce 
zawodowej rokrocznie, w sposób gwarantowany, napotyka na powaŜne trudności. Wynika to 
z jednej strony z wielu alternatywnych moŜliwości jej wykorzystania, a z drugiej z duŜej 
zmienności poziomu produkcji, zaleŜnej od warunków naturalnych, opłacalności upraw 
energetycznych itp.  
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Źródła biomasy stałej, które mogą być wykorzystane w energetyce to: 
• odpady drzewne produkcji leśnej (biomasa leśna [177]), sadownictwa i zadrzewienia 

(biomasa pozaleśna), 
• odpady przemysłu drzewnego (biomasa leśna), 
• odpady przemysłu przetwórstwa spoŜywczego (biomasa pozaleśna), 
• odpady rolnictwa, głównie słoma (biomasa rolna, pozaleśna), 
• uprawy energetyczne jednoroczne i wieloletnie (biomasa rolna, pozaleśna), 
• niektóre odpady komunalne (głównie makulatura) nie podlegające odrębnym przepisom 

spalania odpadów [238].  

Dla elektroenergetyki systemowej konkurencyjnymi konsumentami biomasy stałej są 
producenci biopaliw płynnych, energetyka rozproszona (potrzeby własne ogrzewania 
gospodarstw, biogazownie lokalne) oraz elektrociepłownie i większe ciepłownie lokalne.  

Potrzeby surowcowe producentów biopaliw płynnych i pozostałych konsumentów są 
w znacznym stopniu rozłączne, bo biopaliwa produkuje się głównie z upraw nie będących 
przedmiotem silnego zainteresowania elektroenergetyki i ciepłownictwa, tj. ze zbóŜ, roślin 
oleistych, trzciny cukrowej, buraków cukrowych, rzadziej z traw ([63], [73], [93], [111], 
[223], [224]). Niemniej, przy rosnącym zuŜyciu biopaliw w transporcie (patrz podrozdz.2.1 – 
Tabela 2.1.22 i cele wskaźnikowe rządu polskiego przedstawione w podrozdz.1.1), udział 
traw i wieloletnich roślin energetycznych w ich produkcji moŜe wzrastać (pomimo wyŜszych 
kosztów wytwarzania paliwa) ze względu na ochronę produkcji rolnej na cele spoŜywcze41 
[146]. Z drugiej strony atrakcyjnym paliwem stałym mogą być niektóre gatunki zbóŜ. Zatem 
prawdopodobnie pojawi się konkurencja o grunty zajmowane pod uprawy energetyczne na 
róŜne cele.  

Realną i silną konkurencję moŜe stwarzać energetyka rozproszona, którą postrzega się 
w literaturze [147] i programach rządowych [219] jako głównego konsumenta zarówno 
biomasy rolnej jak i drzewnej (odpady sadownictwa, zadrzewienia, a takŜe inne odpady 
drzewne). Wynika to z moŜliwości wykorzystania zasobów lokalnych, zarówno surowych jak 
i częściowo (bez znaczących kosztów) przetworzonych, ze względu na małe odległości 
transportu. Gospodarstwa rolne mogą spalać słomę, odpady drzewne i uprawy energetyczne 
dla celów grzewczych, ale przewiduje się teŜ rozwój lokalnych biogazowni (patrz 
rozdz.2.3.2), w których moŜna wykorzystać wszystkie typy biomasy stałej, produkowanej 
w pobliŜu takich biogazowni.  

Elektroenergetyka zawodowa, elektrociepłownictwo i ciepłownie lokalne mają takie same 
wymagania w odniesieniu do biomasy, zatem ich potrzeby są silnie konkurencyjne. 
Ze względu na masowość zuŜycia muszą korzystać z dostaw pochodzących z większych 
obszarów, a więc potrzebują biomasy przetworzonej, dostosowanej do odleglejszego 
transportu i o zwiększonej wartości energetycznej. Takie dostawy mogą być oferowane przez 
większych producentów rolnych (sprasowana słoma i rośliny energetyczne trawiaste, zrębki 
biomasy drzewnej z upraw energetycznych) oraz przedsiębiorstwa leśne (zrębki odpadów 
leśnych [177]). Dostawcami o rosnącym znaczeniu mogą być równieŜ przedsiębiorstwa 
pośredniczące (hurtownie biomasy), skupujące biomasę rolną i leśną od drobnych 
producentów, a takŜe przetwarzające biomasę surową (wytwórcy brykietów, peletów). 
Dostawy dla elektroenergetyki i ciepłownictwa zawodowego mogą pochodzić takŜe bezpośrednio 

                                                 

41 ZagroŜenia dla rynku produkcji Ŝywności stwarzane przez program rozwoju produkcji biopaliw są 
przedmiotem oŜywionych dyskusji naukowych (np. na portalu Suit101.com) i publicystycznych, np. Gazeta.pl. 
Biopaliwa wpływają na produkcję Ŝywności? Zdania podzielone, 2008-06-20. 
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z przemysłu przetwórstwa drzewnego (zrzynki drzewne, wióry, trociny), jak i z przetwórstwa 
spoŜywczego, wytwarzającego odpady o nieduŜej wilgotności, takie jak otręby zboŜowe, 
łuski słonecznika i innych ziaren (odpady przetwórstwa owocowego, ze względu na duŜe 
zawilgocenie, są bardziej odpowiednie do wytwarzania biogazu i biopaliw). Pozyskanie 
biomasy od przedsiębiorstw pośredniczących i przetwarzających oraz z przetwórstwa 
drzewnego i spoŜywczego moŜe napotkać silną konkurencję ze strony energetyki 
rozproszonej, a takŜe eksportu biomasy.  

W opracowaniach dotyczących perspektyw energetyki polskiej, w tym energetyki 
odnawialnej, zagadnienie szacowania zasobów biomasy nie jest tematem wiodącym 
i ogranicza się przewaŜnie do zgrubnych szacunków, często bardzo rozbieŜnych (patrz 
np. [92] i [174]). Znacznie więcej informacji na ten temat moŜna znaleźć w pracach 
omawiających problemy polskiego rolnictwa i jego perspektyw ([27], [33], [48], [67], [176], 
[178]). Kompleksową analizę zasobów OZE w Polsce zawiera monografia [191]. Podano w 
niej ocenę zasobów biomasy w Polsce oraz jej rozmieszczenie. Z nowszych prac 
poświęconych tej problematyce moŜna wymienić monografie [67], [92] i [193] oraz 
ekspertyzy [223], [224], przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W ekspertyzie [224] przedstawiono wieloaspektową analizę moŜliwości wykonania 
zobowiązań pakietu klimatycznego w Polsce, z uwypukleniem zasobów biomasy leśnej oraz 
odpadów produkcji rolnej. Obszerną analizę zasobów biomasy rolnej w Polsce i moŜliwości 
jej wykorzystania zawiera ekspertyza [223], opracowana przez zespół pracowników Instytutu 
Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa pod kierunkiem: dr inŜ. Piotra 
Pasyniuka (dostępna na stronie www.mrios.gov.pl, dostęp: czerwiec 2010). Dane o wielkości 
produkcji i strukturze zuŜycia biomasy do roku 2008 moŜna znaleźć w publikacjach GUS 
[71], a dokument rządowy [231] zawiera oceny zasobów w Polsce i prognozy ich zmian do 
roku 2020. BieŜące dane są gromadzone przez prywatne przedsiębiorstwa pośredniczące w 
dostawach, ale informacje te nie są ujawniane bezpłatnie. MoŜna jednak skorzystać z narzędzi 
oferowanych na stronach internetowych, pozwalających na dokonanie zgrubnych szacunków 
[243]. Informacje i komunikaty dla producentów biomasy są publikowane na portalu 
branŜowym www.ebiomasa.pl/. Pojawiające się tam wypowiedzi ekspertów i komentarze 
odwiedzających stronę dają pewien obraz aktualnej (rok 2011) sytuacji na rynku biomasy. 
Wynika z nich, Ŝe rozwój tego rynku jest raczej chaotyczny i niedostosowany do wyzwań, jakie 
stają przed polską energetyką ze względu na zobowiązania do zwiększania udziału OZE 
w bilansie energetycznym i w produkcji energii elektrycznej. Brakuje teŜ konsekwentnych działań 
wspierających ze strony państwa.  

Strukturę zuŜycia biomasy stałej przedstawiono w Tabeli 3.3.1, opracowanej na podstawie 
raportu GUS [71]. Pokazuje ona, Ŝe w latach 2004 – 2008 nastąpił silny wzrost produkcji 
biomasy stałej, spowodowany rozwojem upraw energetycznych. Głównym konsumentem tej 
dodatkowej produkcji była elektroenergetyka zawodowa. Jej udział w zuŜyciu biomasy stałej 
w gospodarce w roku 2008 osiągnął 15.3%, wobec nieco powyŜej 1.2% w 2003 r. W roku 
2008 sektor ten skonsumował około 80% biomasy wykorzystanej w całej energetyce (wobec 
31% zuŜycia wszystkich pierwotnych nośników energii w gospodarce – patrz szacunki 
w przypisie17), łącznie 8.45 TWh zawartej w niej energii, z czego wyprodukowano 2.69 TWh 
energii elektrycznej (patrz Tabela 2.1.25). ZuŜycie biomasy przez elektroenergetykę 
zawodową w roku 2007 było znacznie niŜsze – niecałe 70% konsumpcji całej energetyki 
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(4.85 TWh energii cieplnej), ale wytworzono z niej względnie więcej, bo 1.64 TWh energii 
elektrycznej42. 

Tabela 3.3.1. ZuŜycie biomasy stałej w Polsce w latach 2001-2008 (w TJ/rok)  
Źródło: opracowanie własne na podstawie [71] 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pozyskanie 160406 163308 164163 170056 174431 192097 197150           198401 

Zmiana zapasów (+/-) - 66 -83 - - 73 -924 500 

ZuŜycie krajowe ogółem 160406 163374 164080 170056 174431 192024 196226 198902 

ZuŜycie w energetyce  4886 4809 5799 8905 17500 21180 25434 38251 

% zuŜycia krajowego  3.05 2.94 3.53 5.24 10.03 11.03 12.90 19.28 

Elektrownie i elektrociep-
łownie zawodowe 

1181 

328GWh 

1126 

313GWh 

2001 

556GWh

3837 

1.07TWh 

9641 

2.68TWh

13430 

3.73TWh 

17471 

4.85TWh 

30428 

8.45TWh 

  % zuŜycia krajowego 0.74 0.69 1.22 2.26 5.53 6.99 8.90 15.30 

  % zuŜycia w energetyce 24.17 23.41 34.51 43.09 55.09 63.41 68.69 79.55 

W tym: ciepło      849 2153 3318 

          energia elektryczna                      

          (współspalanie) 

     4154 

1.15TWh 

5886 

1.64TWh 

9666 

2.69TWh 

Ciepłownie zawodowe 252 388 619 1244 1412 1601 1529 1897 

Elektrownie i elektrociepłow-
nie przemysłowe/en.elektrycz. 
w tym elektrycz. – współspalanie  

3058 2878 2742 3598 6194 5954/ 
678GWh 
490GWh 

6266/ 
725GWh 
491GWh 

  5726 / 
510GWh 
278GWh 

Ciepłownie przemysłowe 395 417 437 226 253 195 168 200 

ZuŜycie w pozostałych 
sektorach gospodarki 

155481 158536 158273 161147 156929 170833 170735 160631 

% zuŜycia krajowego 96.93 97.04 96.46 94.76 89.97 88.96 86.01 80.76 

Elektroenergetyka przemysłowa zuŜyła 5.3krotnie mniej biomasy stałej. Produkcja energii 
elektrycznej z tej biomasy wynosiła 510 GWh, z czego 278 GWh pozyskano ze współspalania 
biomasy [71]. Zakładając taką samą sprawność netto wytwarzania tej energii jak 
w elektroenergetyce zawodowej (patrz przypis42) uzyskuje się 818 GWh energii cieplnej 
biomasy zuŜytej na ten cel. Z publikacji [71] wynika, Ŝe całą energię elektryczną z biomasy 
wytworzono w kogeneracji z ciepłem (przeczy to informacjom pozyskanym z elektrowni 
zawodowych np. Rybnik). Łącznie w 2008 roku z biomasy wytworzono 3.20 TWh energii 

                                                 
42 Zestawienie danych zawartych w Tabeli 3.3.1 i Tabeli 2.1.25 pozwala oszacować efektywność brutto 
wytwarzania energii elektrycznej z biomasy przy jej współspalaniu z węglem. Na podstawie zawartych tam 
danych dla elektroenergetyki zawodowej łatwo obliczyć, Ŝe sprawność ta wynosiła 33.8% w roku 2007 i 32% 
w roku 2008. Dla polskich elektrowni na węgiel kamienny przyjmuje się sprawność brutto od 35% do 36.5% - 
37% (patrz [234]). Wg Tabeli 2.1.25 udział energii elektrycznej wytworzonej przez współspalanie biomasy w 
elektroenergetyce zawodowej wynosił 1.11% w roku 2007 i 1.85% w roku 2008. Przyjmując sprawność dla 
czystego węgla równą 36% uzyskujemy średnią waŜoną sprawność wytwarzania energii elektrycznej równą 
odpowiednio 35.98% i 35.93%. Zatem średni spadek sprawności łącznej wskutek wzrostu udziału energii 
elektrycznej wytwarzanej z biomasy o 1% wynosi około 0.034%, a maksymalnie moŜna przyjąć 0.07%. Dla 
wzrostu udziału wagowego o 1% oznacza to szacunkowo spadek o 0.05% - 0.1%, a więc znacznie niŜszy niŜ w 
krytycznych wypowiedziach [88] cytowanych w podrozdziale 3.1.  



 
131 

elektrycznej z biomasy stałej (z czego 2.963 TWh ze współspalania). Wg [71] ze wszystkich 
OZE uzyskano łącznie 6.44 TWh energii elektrycznej (wg [227] produkcja wynosiła 6.6 TWh 
– patrz Tabela 2.1.25). Zatem udział energii elektrycznej z biomasy stałej we wszystkich OZE 
wynosi 49.7% (według [71]) lub 47.3% (według [227]). Równocześnie, w roku 2008, pojawiła 
się nadwyŜka produkcji biomasy, którą ujawnia w Tabeli 3.3.1 wzrost zapasów.  

Oszacowanie własne zapotrzebowania na biomasę stałą do wytwarzania energii elektrycznej 
do roku 2020 przedstawiono w Tabeli 3.3.2. Wykorzystano dane i prognozy zapotrzebowania 
na energię elektryczną zamieszczone w Tabelach 2.1.25 i 2.1.32. Uwzględniono wymagany 
udział energii odnawialnej w zuŜyciu finalnym energii elektrycznej i minimalny udział masowy 
biomasy pozarolnej w całkowitym zuŜyciu biomasy w elektroenergetyce (Rozporządzenie 
[232]), zakładając wykorzystanie wyłącznie technologii współspalania bezpośredniego 
i odpowiednio – ograniczenia na wykorzystanie biomasy leśnej wg Tabeli 2.4.1. Przyjęto 
szacunkowy udział energii elektrycznej wytworzonej z biomasy stałej w energii elektrycznej 
wytworzonej z OZE: w roku 2008 wartość faktyczną 50% (patrz komentarz do Tabeli 3.3.1 
powyŜej) i w następnych latach 50% (zgodnie z sugestią zawartą w [223]). 

Tabela 3.3.2. Zapotrzebowanie na biomasę na cele produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem 
zobowiązań Polski w co do udziału energii elektrycznej z OZE ograniczeń 

wykorzystania biomasy leśnej43  
Źródło: [223] str. 89, za [67], dane za rok 2008 i 2010 – 2020 wg [227] (patrz Tab.2.1.25-2.1.32), 

dane o produkcji energii w 2009 z interpolacji 

Rok 2008 2009 2010 2015 2020 

Produkcja brutto energii elektrycznej [TWh] 154.6 147.8 141.0 152.8 169.3 
ZuŜycie netto energii elektrycznej [TWh] 114.1 110.6 104.6 115.2 138.0 
Udział energii z OZE [%] s.93 5.8 8.7 10.4 11.9 15.0 
Szacunkowy udział energii z biomasy stałej w OZE [%] 50 50 50 50 50 
Produkcja energii elektrycznej z biomasy stałej [TWh] 3.30 4.81 5.44 6.85 10.35 

ZałoŜona sprawność przetwarzania biomasy na energię elektryczną 38% 
Zapotrzebowanie na biomasę stałą [mln ton/rok] 1.604 2.343 2.660 3.418 5.161 
     W tym minimalny udział wagowy biomasy rolnej [%] 5 10 25 100 100 
Zapotrzebowanie na biomasę leśną [mln ton/rok] 1.524 2.109 1.995 -0.000 0.000 
Zapotrzebowanie na biomasę rolną [mln ton/rok] 0.080 0.234 0.665 3.418 5.161 
Powierzchnia upraw energetycznych [tys. ha] P=15t/ha 5.3 15.6 44.3 227.8 344.0 
Powierzchnia upraw energetycznych [tys. ha] P=10t/ha 8.0 23.4 66.5 341.8 516.1 

ZałoŜona sprawność przetwarzania biomasy na energię elektryczną 34% 
Zapotrzebowanie na biomasę stałą [mln ton/rok] 1.793 2.619 2.972 3.820 5.768 
     W tym minimalny udział wagowy biomasy rolnej [%] 5 10 25 100 100 
Zapotrzebowanie na biomasę leśną [mln ton/rok] 1.703 2.357 2.229 0.000 0.000 
Zapotrzebowanie na biomasę rolną [mln ton/rok] 0.090 0.262 0.743 3.820 5.768 
Powierzchnia upraw energetycznych [tys. ha] P=15t/ha 6.0 17.5 49.5 254.7 384.5 
Powierzchnia upraw energetycznych [tys. ha] P=10t/ha 9.0 26.2 74.3 382.0 576.8 

                                                 
43 Udział energii elektrycznej wyprodukowanej z biomasy stałej w roku 2009 oszacowano przyjmując, Ŝe łączny 
udział energii z OZE wynosił 7%, zuŜycie netto energii elektrycznej wynosiło 110.8 TWh (przelicznik 
netto/brutto przyjęto taki jak w roku 2008 i wynosił on 72%), a produkcja brutto energii elektrycznej z biomasy 
wynosiła 2.69 TWh w energetyce zawodowej  (patrz Tabela 2.1.25) i 604 GWh w elektrociepłowniach 
przemysłowych (wg [71]). 
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Zamieszczone w Tabeli 3.3.2 wielkości, tj. wymaganą ilość biomasy leśnej i pozaleśnej oraz 
szacunkowy areał gruntów wymaganych na uprawy roślin energetycznych obliczono 
wg zaleŜności podanych w przypisie44, zakładając, Ŝe cała biomasa rolna pochodzi z takich 
upraw. Dla biomasy leśnej załoŜono ciepło spalania 19.5 GJ/t, a dla rolnej – średnią 19 GJ/t 
(patrz Tabele 2.2.6 – 2.2.8). Przyjęto, Ŝe plony upraw energetycznych wyniosą średnio 15 t/ha 
(w wersji optymistycznej) i 10 t/ha (w wersji realistycznej) suchej masy ([223] i Tabela 2.2.4).  

Szacunki zasobów i wymaganej produkcji upraw energetycznych podawane w literaturze 
są dość rozbieŜne. Przykładowo w publikacji [99] na podstawie podobnych załoŜeń 
wyliczono, Ŝe przy średniorocznym wykorzystaniu mocy wynoszącym 25 GW w polskich 
elektrowniach systemowych w roku 2009, zwiększenie o 4% produkcję energii elektrycznej 
z biomasy wymagałoby przeznaczenia na jej produkcję dodatkowo nieco ponad 350 tys.ha 
(załoŜono plonowanie biomasy suchej 15t/ha/rok, jej wartość opałową 15 GJ/kg i sprawność 
netto przetwarzania na energię elektryczną 38%). Z kolei w opracowaniu [223] przyjęto 
obowiązujący na 2008 rok limit udziału energii z OZE (7%) oraz 100% sprawności 
przetwarzania energii biomasy na energię elektryczną. W wyniku oszacowano 
zapotrzebowanie na biomasę rolną świeŜą wynoszące 0.1, 0.26, 0.8 i 5.5 mln t/rok w latach 
2008, 2009, 2010 i 2020, tj. 0.05, 0.13, 0.4 i 2,75 mln t/rok biomasy suchej (str.89). 
W referacie [104] zapotrzebowanie na areał upraw energetycznych do produkcji biopaliw 
stałych oceniono na 500 tys.ha. Odpowiada to szacunkom zawartym w Tabeli 3.3.2, przy 
załoŜeniu, Ŝe sprawność przetwarzania energii biomasy na energię elektryczną wynosi 34%, 
a plonowanie będzie wynosiło 15 t/ha suchej masy (energetyka zawodowa zuŜyje około 77% 
tej produkcji) lub plonowanie będzie nieco większe niŜ 11.5 t/ha suchej masy, a energetyka 
zawodowa zuŜyje całą produkcję.  

Z punktu widzenia logistyki dostaw istotne znaczenie ma rozmieszczenie terytorialne zasobów. 
W niniejszej pracy przyjmuje się, Ŝe podstawą do szacowania zasobów lokalnych będzie 
koncentracja przestrzenna danego zasobu (t/km2) w poszczególnych województwach. 
Przez zasób biomasy rozumie się ilość materiału biomasy suchej pochodzącej z danego źródła, 
moŜliwą do pozyskania w ciągu 1 roku. Masa zasobu moŜliwa do pozyskania z obszaru 
o powierzchni S będzie obliczana według wzoru:  

         masa zasobu=(koncentracja przestrzenna)×(współczynnik przeliczeniowy)×S         (3.3.1) 

Współczynniki koncentracji przestrzennej (t/km2) oblicza się dla określonego zasobu 
referencyjnego (podrozdz. 3.3.1.2 i 3.3.1.3) według danych dla poszczególnych województw 
dostępnych w sierpniu 2010 r. Współczynnik przeliczeniowy słuŜy do przeliczenia zasobu 
referencyjnego na zasób wymagany i jest obliczany według następującego wzoru:  

współczynnik przeliczeniowy = (udział elektroenergetyki)×(przelicznik zasobu) × 
× (mnoŜnik zmian zasobu)              (3.3.2) 

                                                 
44 Niech E oznacza zapotrzebowanie netto na energię elektryczną (TWh/rok); EBs – zapotrzebowanie na energię 
elektryczną z biomasy stałej (TWh/rok); wOZE – wymagany udział energii elektrycznej wytworzonej z OZE 
w krajowym zuŜyciu netto energii elektrycznej; wBs/OZE – szacunkowy udział energii z biomasy stałej 
w produkcji energii elektrycznej z OZE; ηE – sprawność przetwarzania energii chemicznej biomasy na energię 
elektryczną; WL, WR – załoŜoną wartość opałową biomasy, odpowiednio, leśnej (poza rolnej) i rolnej 
(TJ/tys.ton); R, L – wymaganą ilość biomasy, odpowiednio, rolnej i leśnej [tys.ton/rok], uR – minimalny udział 
wagowy biomasy rolnej w całkowitym zuŜyciu biomasy, PR – plon z 1 hektara biomasy rolnej [t/ha], AR – areał upraw 
energetycznych przeznaczonych na produkcję energii elektrycznej (tys.ha). Wartości R, L i AR obliczono ze wzorów:  
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Udział elektroenergetyki w zuŜyciu zasobów zaleŜy od jej pochodzenia, popytu energetyki 
rozproszonej i eksportu. Dla biomasy leśnej będzie on zaleŜny od zapotrzebowania łącznego, 
a dla pozaleśnej wynosi średnio (dla Polski) około 0.5 (patrz Tabela 3.3.2). Przelicznik 
zasobu określa stosunek wielkości zasobu referencyjnego w całym kraju, do wielkości zasobu 
obliczanego z danego źródła. Zakłada się, Ŝe ma on jednakową wartość dla wszystkich 
województw. MnoŜnik zmian zasobu pozwala uwzględnić prognozowane zmiany wielkości 
zasobu określonego pochodzenia, ogólnie dla kraju lub dla poszczególnych województw.  

Zakłada się, Ŝe energetyka zawodowa ma na tyle silną pozycję na rynku biomasy, Ŝe jej 
wymagania dotyczące postaci biomasy (a więc dostępność konkretnych biopaliw np.: zrębki, 
trociny, wióry, brykiety, pelety) będą zawsze spełnione, o ile nie zostaną wyczerpane zasoby 
materiału z którego pochodzą.  

3.3.1.2. Zasoby biomasy leśnej 
Drewno na cele energetyczne dzieli się na nieprzerobione (kawałki drewna litego, zrębki 
o rozmiarach od 5 do 50 mm) i przerobione (trociny, pył drzewny, wióry, brykiety, pelety) 
[158]. Szacunki zasobów drewna moŜliwego do wykorzystania na cele energetyczne są 
bardzo rozbieŜne. Najczęściej podaje się je w mln m3 lub wprost w jednostkach energii [PJ] 
bez podania wartości opałowej (lub ciepła spalania) i gęstości. Ujednolicone przeliczenia 
zamieszczono w dokumencie [231], ale ze względu na odmienną kategoryzację zasobów niŜ 
stosowana w pracach dostępnych wcześniej, nie zostały one wykorzystane w rozprawie.  

W monografii [92] (str.450) podano za [191], Ŝe roczną produkcję drewna na cele 
energetyczne ocenia się na 8.265 mln m3, co daje 68.3 PJ/rok. Z tego 71.3 % (5.9 mln m3) 
mogą dostarczyć lasy, 13.4% – przemysł drzewny (1.11 mln m3), 3.2% zadrzewienie 
(0.265 mln m3) i 12.1% – sady (1 mln m3). W pracach tych podano równieŜ, Ŝe zasoby energii 
w biomasie dostarczanej przez leśnictwo i przemysł wynoszą 93.8 PJ/rok. Jeśli przyjąć, 
Ŝe zasoby energii oceniono na podstawie wartości opałowej drewna w stanie powietrzno-
suchym o wilgotności 15%, która wynosi około 15 GJ/t (patrz Tabela 2.2.6), to uzyskuje się 
oszacowanie produkcji masy drewna wynoszące 4.529 mln t/rok, o średniej gęstości 0.548 t/m3, 
a dostawy z leśnictwa i odpadów przemysłowych wynoszą łącznie 6.253 mln t/rok, 
tj. 11.41 mln m3/rok. Wynika stąd, Ŝe dostawy odpadów drzewnych z przemysłu 
pozadrzewnego wynoszą 4.4 mln m3/rok. Z kolei w opracowaniu [193] podano, Ŝe w 2007 r. 
w Lasach Państwowych (zajmujących 74 tyś km2 tj. 23.7% powierzchni Polski) pozyskano 
21.8 mln m3 drewna, w tym 2.5 mln m3 drewna opałowego, a około 2-2.5 mln m3 pozostało 
nie wykorzystane z powodu braku popytu. Lasy prywatne zajmują ok. 16 tyś km2 (5.1% 
powierzchni Polski). Przyjmując dla nich taką samą wydajność produkcji drewna opałowego 
uzyskuje się dodatkowo około 0.5 do 1 mln m3. Daje to łącznie potencjał techniczny drewna 
opałowego z lasów około 6.0 mln m3, a więc zgodny z [92], jeśli podane tam dostawy 5.9 mln 
m3/rok dotyczą drewna opałowego.  

Z punktu widzenia energetyki zawodowej zasoby energii powinny być oceniane na podstawie 
zawartości energii chemicznej w drewnie45, a więc z wykorzystaniem danych o jego cieple 
spalania, które dla wszystkich rodzajów drewna jest zbliŜone do 19.5 GJ/t. Przyjmijmy, 
Ŝe przedstawione wyŜej dane o objętości zasobów dotyczą objętości suchej litej masy 
drzewnej o średniej gęstości 0.466 t/m3 (odpowiada to wartości 0.548 drewna o wilgotności 

                                                 
45 Takie załoŜenie pozwala ustalić jednoznacznie faktyczne zasoby energii zawartej w drewnie, bez danych 
o jego uśrednionej wilgotności w chwili wykorzystania (wilgoć moŜe być usuwana przez sezonowanie, suszenie 
lub – jak w kotłąch duŜej mocy – przez odparowanie z odzyskaniem zuŜytej na to energii). W związku z tym 
w dalszych rozwaŜaniach dane literaturowe o tonaŜu produkcji drewna będą odnoszone do drewna suchego.  
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15% – patrz Tabela 2.2.6). Wyniki przeliczenia zasobów według takich parametrów 
zamieszczono w Tabeli 3.3.3. Podano równieŜ szacunki przedstawione w pracy [72] oraz [174], 
gdzie potencjał techniczny energii z biomasy stałej szacuje się na 407.5 PJ/rok, w tym 
nadwyŜki biomasy z rolnictwa 195 PJ, z leśnictwa 101 PJ, z sadownictwa 57.6 PJ i odpady 
drzewne 53.9 PJ (z przemysłu drzewnego, z odzysku po budownictwie, z opakowań itp.).  

Tabela 3.3.3. Ocena zasobów technicznych objętości, tonaŜu i energii chemicznej biomasy stałej 
z lasów, odpadów przemysłowych i sadownictwa  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [72], [92], [174] 

Zasoby techniczne drewna energetycznego  Wielkość zasobów Potencjał energii PJ/rok 

Źródło pozyskania Typ paliwa  ml m3/rok mln t/rok [92] [174] 

Biomasa z lasów łącznie Nieprzerobione 6.17 2.87 56.02  

101 w tym: drewno opałowe Nieprzerobione 5.90 2.75 53.61 

         z zadrzewienia  nieprzerobione 0.26 0.12 2.41 

Biomasa leśna z odpadów przerobione 5.51 2.57 50.07  

 

53.9 
w tym: odpady przemysłu  

                     drzewnego 

przerobione 1.11 0.52 10.09 

             inne odpady  przerobione 4.4 2.05 39.98 

Biomasa leśna łącznie  11.67 5.44 106.1 154.9 

Drewno z sadownictwa nieprzerobione 1.00 0.47 9.09 57.6 

Drewno razem  12.68 5.91 115.18 212.5 

Jak widać z lasów moŜna uzyskać 5.9 mln m3/rok drewna opałowego, tj. 2.75 mln t/rok 
suchej masy. Z wypowiedzi ekspertów publikowanych w Gazecie Prawnej46 wynika, Ŝe 
w przyszłości lasy nie będą w stanie dostarczać większej ilości drewna, co sugeruje, Ŝe oceny 
wg [174] są nadmiarowe. Jednak z tego około 3 mln m3 (1.4 mln t suchej masy) nie znalazło 
popytu, a zatem zasoby ekonomiczne drewna opałowego z lasów wynoszą od 1.35 do 2.75 
mln t/rok suchej masy. W pracy [53] ilość drewna, które w roku 2003 pozyskano na cele 
energetyczne z utrzymania lasów w Polsce oceniono na 1.2 mln ton, co potwierdza powyŜsze 
szacunki. Łączne dostawy drewna nieprzerobionego z lasów mogą się wahać od około 1.47 
mln t/rok do 4.2 mln t/rok w zaleŜności od opłacalności wykorzystania drewna opałowego 
z lasów, a dodatkowo z sadownictwa 0.47 mln t/rok suchej masy. Drewno z tych źródeł moŜe 
być dostarczane do elektrowni w postaci zrębków lub kawałków drewna litego. MoŜe być teŜ 
wykorzystane jako surowiec do wytwarzania brykietów i peletów.  

Znaczącym źródłem biomasy leśnej są odpady drzewne z przemysłu, czyli drewno 
przerobione. Według przytoczonych wyŜej danych z [92] moŜna stąd pozyskać około 5.5 mln 
m3/rok, tj. około 2.6 mln t/rok suchej masy drzewnej. Są to trociny, wióry, pył drzewny 
i kora, które dostarcza się luzem lub w postaci peletów i brykietów.  

W odniesieniu do biomasy stałej, pozyskanej bezpośrednio z lasów (drewno opałowe 
i odpady leśne), oszacowania zasobów energii, oparte na danych z [92] (56.2 PJ/rok), są 
niŜsze niŜ przewidywane na rok 2010, wg badań z roku 2003, cytowanych w [158] (w Tabeli 
5.2 na str.46): odpady leśne i drewno opałowe – łącznie 62.5 PJ/rok. Bardzo dobrą zgodność 
wykazują natomiast oceny zasobów energii z odpadów drzewnych przemysłowych podawane 
przez trzy analizowane tu źródła, tj.: 50.07 PJ/rok wg [92], 50 PJ/rok wg [158] i 53.9 PJ/rok 
wg [174].  

                                                 
46http://ebiomasa.pl/Biomasa/Page-3.html (7.03.2011), Gazeta Prawna, 15 lipca 2009. Energetyce zabraknie 
biomasy. 
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Szczegółową analizę zasobów biomasy drzewnej podano w ekspertyzie [224]. Jej 
podsumowanie przedstawia Tabela 3.3.4. W stosunku do Tabeli 3.3.3 oszacowania dotyczące 
drewna opałowego i zadrzewienia są zbliŜone, natomiast duŜe róŜnice dotyczą odpadów 
przemysłu drzewnego, innych odpadów (w tym drewna pouŜytkowego) oraz sadów. Według 
[224] zasoby innych odpadów są o 25% niŜsze, natomiast dla drewna z sadów blisko 3.krotnie 
wyŜsze. W dalszych analizach dane z [224] będą podstawą szacunków zasobów drewna z tych 
źródeł (dane dotyczące sadów podano tam dla poszczególnych województw, co daje podstawy 
do załoŜenia, Ŝe są miarodajne, a więc bardziej uŜyteczne).  

Tabela 3.3.4. Realne zasoby biomasy leśnej w latach 2004 i 2010 (prognoza) z uwzględnieniem 
aspektów ochrony lasów  

Źródło: [224], obliczenia własne 

Nazwa Gęstość 
t/m3 

Wo 
GJ/t 

Objętość mln m3 Masa mln t Zasób Energii PJ 

2004 2010 2004 2010 2004 2010 

Opał iglasty 0.50 19.52 1.091 1.278 0.546 0.639 10.646 12.471 

Opał liściasty 0.69 18.70 0.960 1.065 0.662 0.735 12.385 13.739 

Opał małowymiarowy 0.60 19.00 3.183 2.947 1.894 1.753 35.984 33.316 

Razem drewno opałowe 0.591 19.04 5.234 5.290 3.102 3.127 59.015 59.527 

Inne źródła biomasy drzewnej*: 

Zadrzewienia i rekultyw. 0.50 19.00  0.300  0.150  2.850 

Przem.drzewny – odpady 0.50 19.00  9.400  4.700  89.300 

Inne odpady drzewne 0.50 19.00  3.000  1.500  28.500 

Sadownictwo 0.50 11.00  3.200  1.600  17.600 

Odpady z zieleni miast  0.50 11.00  0.800  0.400  4.400 

Łącznie     21.990  11.477  201.177 
* Dane o gęstości i wartości opałowej drewna z lasów dotyczą (wg szacunków własnych) suchej masy 
litego drewna. Wartość opałową dla pozycji „Inne źródła biomasy drzewnej”, pominięte w [224], 
oszacowano wg innych danych zawartych w tym opracowaniu. Dla sadów i odpadów zieleni miast 
dotyczą one zrębków w stanie roboczym (35% wilgotności). Na tej podstawie obliczono zasoby 
energii zawarte w tych źródłach. Pozycja „Inne odpady drzewne” obejmuje odpady przemysłu innego 
niŜ drzewny, budownictwa, transportu, handlu itp. 

Z oszacowań zapotrzebowania na biomasę leśną, zawartych w Tabeli 3.3.2 (najwyŜej 
2.36 mln t/rok) wynika, Ŝe zasoby tej biomasy (5.44 – 7.8 mln t/rok) są znacznie wyŜsze niŜ 
moŜliwości jej wykorzystania w elektroenergetyce do roku 2015, z nadmiarem wynoszącym 
od około 2.0 do 5.8 ml t w roku 2010 (w zaleŜności od źródła danych i opłacalności 
wykorzystania drewna opałowego), a od roku 2015 nie mogą być wykorzystywane do 
współspalania bezpośredniego. Powinno to stymulować przedsiębiorstwa energetyki zawodowej 
do wdraŜania bardziej zaawansowanych, hybrydowych układów współspalania, dla których 
ograniczenia udziału biomasy leśnej są łagodniejsze (patrz Tabela 2.4.1 w podrozdziale 2.4).  

W opracowaniu [224] podano prognozę zasobów drewna opałowego w poszczególnych 
województwach na rok 2030, z wyszczególnieniem ich postaci pierwotnej. Dane te 
zestawiono w Tabeli 3.3.5, wraz z udziałami procentowymi poszczególnych sortymentów47.  

                                                 
47 We wszystkich zestawieniach regionalnych, prezentowanych dalej, województwa uszeregowano według ich 
lokalizacji w Polsce, równoleŜnikowo, począwszy od północno-zachodnich, w kierunku na wschód, a kolejne grupy – 
w kierunku południowym. Taka prezentacja ułatwia analizę zmian koncentracji zasobów w makroregionach. 
Makroregion południowy, najwaŜniejszy dla rozprawy, jest prezentowany w wierszach dolnych.  



 
136 

Tabela 3.3.5. Realne moŜliwości pozyskania drewna na cele energetyczne z lasów w roku 2020 
z podziałem na sortymenty i struktura sortymentowa (% podaŜy łącznej)  
Źródło: [224], agregacja danych i obliczenia udziałów sortymentów własne 

Województwo 

Drewno średnio-
wymiarowe 

(sortyment 1) 

Drewno mało-
wymiarowe 

(sortyment 2) 

Drewno 
opałowe 

(sortyment 3) 

Odpady 
zrębowe 

(sortyment 4) 

PodaŜ 
drewna 
łącznie 

tys.m3 tys.m3  % tys.m3 % tys.m3 % tys.m3 % 

Zachodniopomorskie 5.51 0.82 337.99 50.30 293.94 43.74 34.50 5.13 671.94 
Pomorskie 48.38 8.30 279.71 48.00 230.00 39.47 24.60 4.22 582.69 
Warmińsko-mazurskie 19.31 2.00 568.63 58.77 341.09 35.25 38.50 3.98 967.63 
Lubuskie 6.63 1.36 232.05 47.43 223.73 45.73 26.80 5.48 489.21 
Wielkopolskie 34.61 5.54 313.58 50.22 247.86 39.69 28.40 4.55 624.45 
Kujawsko-pomorskie 25.43 7.25 172.20 49.08 138.31 39.42 14.90 4.25 350.84 
Mazowieckie 47.51 9.07 285.18 54.42 173.88 33.18 17.50 3.34 524.07 
Podlaskie 30.94 6.84 254.59 56.31 151.42 33.49 15.20 3.36 452.15 
Dolnośląskie 8.25 1.42 320.08 55.12 225.75 38.88 26.60 4.58 580.68 
Opolskie 7.38 3.22 127.32 55.54 84.26 36.75 10.30 4.49 229.26 
Łódzkie 29.28 10.64 136.84 49.74 99.50 36.17 9.50 3.45 275.12 
Lubelskie 44.95 9.81 242.30 52.89 157.87 34.46 13.00 2.84 458.12 
Śląskie 27.21 7.00 211.96 54.56 136.14 35.04 13.20 3.40 388.51 
Świętokrzyskie 11.44 4.81 133.42 56.11 84.31 35.46 8.60 3.62 237.77 
Małopolskie 29.26 8.05 183.35 50.44 142.36 39.17 8.50 2.34 363.47 
Podkarpackie 30.44 5.65 293.31 54.41 196.25 36.40 19.10 3.54 539.10 
Razem 406.5 5.26 4092.5 52.91   2926.7 37.84 309.2 4.00 7735.0 

Dane z Tabeli 3.3.5 przyjęto jako podstawę do szacowania rozmieszczenia terytorialnego 
zasobów biomasy leśnej według wzorów (3.3.1) i (3.3.2). Wymagane do tego celu 
współczynniki koncentracji powierzchniowej poszczególnych sortymentów z Tabeli 3.3.5 
zestawiono w Tabeli 3.3.6 (obliczono je według powierzchni województw podanej w kolumnie 2).  

Do dalszych analiz prezentowanych w niniejszej rozprawie wyodrębniono trzy zagregowane 
źródła biopaliw (zwane zasobami biomasy leśnej). Przyjęto, Ŝe zasób określany jako drewno 
leśne jest źródłem dla takich biopaliw jak drewno lite (kawałkowe), zrębki drzewne leśne, 
odpady cięcia piłą. Zasób odpady przetwórstwa drewna będzie traktowany jako źródło 
biopaliw w postaci zrzyn tartacznych, trocin, wiórów i pyłu drzewnego. ZałoŜono, Ŝe zasoby 
te dostarczają takŜe surowca do produkcji brykietów i peletów leśnych. Z zasobu trzeciego, 
określanego dalej jako drewno odpadowe, mogą być pozyskiwane takie biopaliwa jak drewno 
lite, zrębki drzewne leśne, trociny i pył drzewny.  

Rozmieszczenie terytorialne zasobów drewna leśnego będzie obliczane według łącznych 
zasobów drewna z lasów (podanych w kolumnie 6 w Tabeli 3.3.6). Takie uproszczenie wynika 
takŜe z braku precyzyjnych informacji o źródłach pochodzenia poszczególnych biopaliw. 

Te same dane (tj. sumę zasobów sortymentów 1 do 4 z Tablicy 3.3.6) proponuje się przyjąć do 
szacowania rozmieszczenia zasobów z odpadów przetwórstwa drewna. Oznacza to załoŜenie, 
Ŝe rozmieszczenie regionalne przemysłu przetwórstwa drzewnego jest takie, jak rozmieszczenie 
produkcji drewna (załoŜenie, Ŝe przetwórstwo koncentruje się w pobliŜu głównych źródeł 
surowca wydaje się racjonalne).  

Rozmieszczenie źródeł innych odpadów drzewnych, tj. zasobów drewna odpadowego 
(z przemysłu, budownictwa, transportu, handlu) z pewnością nie jest bezpośrednio związane 
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z lokalizacją lasów. Jednak moŜna załoŜyć, Ŝe ilość tych odpadów przypadająca na mieszkańca 
jest jednakowa w całym kraju i pozostanie w przybliŜeniu stała w dłuŜszym okresie czasu. 
W związku z tym przyjęto, Ŝe wielkość zasobów z tych źródeł moŜe być oszacowana na 
podstawie gęstości zaludnienia poszczególnych województw (podanej w przedostatniej 
kolumnie Tabeli 3.3.6, wg danych GUS za rok 2008), pomnoŜonej przez wielkość podaŜy tego 
zasobu przypadającą na mieszkańca. W roku 2010 zasób oszacowano na 1.5 mln t (Tabela 
3.3.4), a liczba mieszkańców wynosiła ok. 38 mln, co daje około 39.4 kg/osobę/rok. W wyniku 
tego uzyskano współczynniki koncentracji zamieszczone w ostatniej kolumnie Tabeli 3.3.6.  

Tabela 3.3.6. Przewidywany rozkład koncentracji zasobów drewna [t/km2] na cele energetyczne 
z lasów i odpadów drzewnych w województwach w roku 2020  

Źródło: [224], obliczenia własne 

Województwo 
Pow. 

Wojew. 
tys.km2 

Dla drewna 
średnio-

wymiarow. 
(sort.1) 

Dla drewna 
mało-

wymiarow. 
(sort.2) 

Dla 
drewna 
opałow. 
(sort.3) 

Dla 
odpadów 
zrębow. 
(sort.4) 

Dla 
drewna 
z lasów 
łącznie 

Dla innych 
odpadów  

l.osób  
_____/______________________________/ 

km2 

t  
_____/______________________________/ 

km2 

Zachodniopomorskie 22.90 0.14 8.72 7.59 0.89 17.34 74 2.91 
Pomorskie 18.29 1.56 9.04 7.43 0.79 18.83 121 4.77 
Warmińsko-mazurskie 24.19 0.47 13.90 8.34 0.94 23.65 59 2.32 
Lubuskie 13.98 0.28 9.81 9.46 1.13 20.68 72 2.84 
Wielkopolskie 29.83 0.69 6.22 4.91 0.56 12.38 114 4.48 
Kujawsko-pomorskie 17.97 0.84 5.67 4.55 0.49 11.54 115 4.53 
Mazowieckie 35.60 0.79 4.74 2.89 0.29 8.70 146 5.75 
Podlaskie 20.18 0.91 7.46 4.44 0.45 13.25 59 2.32 
Dolnośląskie 19.94 0.24 9.49 6.69 0.79 17.21 145 5.69 
Opolskie 9.41 0.46 8.00 5.29 0.65 14.40 110 4.32 
Łódzkie 18.22 0.95 4.44 3.23 0.31 8.93 140 5.50 
Lubelskie 25.11 1.06 5.70 3.72 0.31 10.78 86 3.38 
Śląskie 12.29 1.31 10.19 6.55 0.63 18.68 378 14.86 
Świętokrzyskie 11.69 0.58 6.75 4.26 0.43 12.02 109 4.28 
Małopolskie 15.11 1.14 7.17 5.57 0.33 14.22 218 8.56 
Podkarpackie 17.93 1.00 9.67 6.47 0.63 17.78 117 4.61 
Średnio w Polsce 312.66 0.77 7.74 5.53 0.58 14.63 122 4.80 

Dla drewna z lasów załoŜono średnią gęstość=0.591 t/m3 (jak w Tabeli 3.3.4).  
Dla innych odpadów przyjęto wg Tabeli 3.3.4 podaŜ 1.5 mln t. (poz. Inne odpady drzewne rok 2010), 
średnio w Polsce ok. 40 kg/osobę/rok.  

Wartości współczynników przeliczeniowych dla trzech wyodrębnionych wyŜej zasobów 
biomasy leśnej, wymagane we wzorze (3.3.2), zestawiono w Tabeli 3.3.7. W celu określenia 
współczynników zmian zasobów drewna leśnego i odpadów jego przetwórstwa załoŜono, Ŝe 
łączna masa drewna z lasów będzie zwiększała się od wartości zasobów łącznych z pozycji 
„Razem drewno opałowe” oraz „Zadrzewienia i rekultywacje” w Tabeli 3.3.4, tj. od wartości 
3277 tys.t/rok, do wartości 4570 tys.t/rok (wartość prognozowana na rok 2020 z Tabeli 3.3.5 
wynosi 7735*0.591). Zatem dla obliczenia stanu tych zasobów w roku 2008 naleŜy pomnoŜyć 
wartości w 6.kolumnie Tabeli 3.3.6 (stan przewidywany w roku 2020) przez współczynnik 
0.72, a dla kolejnych lat – przez współczynnik zmienności rosnący od 0.72 (2008 r.) do 
1.00 dla roku 2020.  
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Oszacowany w taki sposób stan zasobów w poszczególnych województwach na dany rok 
rozdziela się na wielkość zasobów drewna z lasów, zakładając współczynnik dostępności 
równy 0.8 (dobrany arbitralnie metodą prób) i zasoby odpadów przetwórstwa drewna – ze 
współczynnikiem dostępności 0.2. Ustalono teŜ przelicznik tego zasobu tak, aby uzyskać 
wartość 4.7 mln t/rok podaną w Tabeli 3.3.4 na pozycji Przem.drzewny – odpady dla roku 
2010, na podstawie łącznej podaŜy drewna w roku 2020 w ilości 4.57 mln t/rok, wynikającej 
z Tabeli 3.3.5 (wg ostatniej kolumny: 7.735*0.591=4.57). Wartość przelicznika dla tego zasobu 
wynosi zatem 4.7/4.57=1.028≅1.03. Dla zasobu drewno z lasów przelicznik ten wynosi 1.00.  

Przyjęto, Ŝe zasoby drewna odpadowego nie ulegają znaczącym zmianom w czasie, w związku 
z tym współczynnik ich zmienności jest stały (równy 1). Przelicznik dla tego zasobu równieŜ 
wynosi 1, natomiast dla współczynnika dostępności przyjęto, metodą prób, wartość 0.1 (odpady 
te nie zawsze nadają się do spalania w energetyce zawodowej, ze względu na zanieczyszczenia)  

Tabela 3.3.7. Wartości współczynników przeliczeniowych we wzorach (3.3.1) i (3.3.2) dla zasobów 
drewna leśnego  

Źródło: propozycje własne i dane z Tablic 3.3.3 – 3.3.5 

Wyszczególnienie Drewno z lasów 
Odpady przetwórstwa 

drewna 
Drewno odpadowe 

Współczynnik dostępności zasobu  0.8 0.2 0.1 

Przeliczniki zasobu  1.00 1.03  1 

MnoŜniki przyrostu 0.72 – 1 0.72 – 1 1 

Warto zwrócić uwagę, Ŝe produkcja biomasy leśnej (co najmniej 2.9 mln t/rok) wystarcza 
z nadmiarem na pokrycie zapotrzebowania elektroenergetyki zawodowej (maksymalnie około 
2.2 mln t/rok), w związku z tym uproszczenie przyjętych wyŜej zasad szacowania jej zasobów 
nie odgrywają znaczącej roli. 

3.3.1.3. Zasoby biomasy stałej pozaleśnej (biomasa rolna, Agro)  
Bimasa stała pozaleśna, zwana biomasą Agro, to odpady produkcji rolnej (słoma, makuchy 
rzepakowe), odpady przetwórstwa rolno-spoŜywczego (zboŜa odpadowe, łuski, otręby, plewy, 
wytłoki) oraz rośliny energetyczne z upraw trwałych (wierzba, mozga, ślazowiec), a takŜe 
drewno odpadowe z sadów i utrzymania zieleni miejskiej.  

Ziarno odpadowe zbóŜ, podobnie jak rzepaku i kukurydzy, moŜe być wykorzystywane do 
spalania od marca 2010 (patrz Spis terminów i [232]), ale stanowi ono niewielką część 
produkcji zbóŜ. Większe znaczenie dla elektroenergetyki mają odpady przetwórstwa zbóŜ 
(otręby, plewy) i słoma oraz łuski słonecznika, wytłoki i śruta z przetwórstwa roślin oleistych 
(głównie rzepaku). Dane o produkcji roślinnej są publikowane np. przez GUS, ale dla potrzeb 
tej pracy wykorzystano informacje zawarte w ekspertyzach [223] i [224] (pochodzące z roku 
2007), gdyŜ obejmują one równieŜ rozmieszczenie terytorialne zasobów. MoŜna przyjąć, Ŝe 
zmiany struktury i rozkładu przestrzennego zasobów tradycyjnej produkcji rolnej są 
pomijalne z punktu widzenia dokładności szacunków wymaganych dla tej rozprawy.  

Zasoby biomasy z upraw zbóŜ i traw moŜna ocenić na podstawie danych o strukturze 
uŜytków rolnych i sposobie ich wykorzystania zamieszczonych w [223]. Strukturę uŜytków 
rolnych w poszczególnych województwach przedstawiono w Tabeli 3.3.8.  

Dane o powierzchni upraw i wielkości produkcji zestawiono w Tabeli 3.3.9. Podano tam 
równieŜ współczynniki pozwalające oszacować masę ziarna na podstawie ilości suchej masy 
słomy dla poszczególnych zbóŜ zamieszczone w pracach [158] i [223]. 
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Tabela 3.3.8. Struktura uŜytków rolnych w Polsce w 2007 roku (tys.ha)  
Źródło: [223] 

Województwo 
uŜytki rolne 

ogółem 
grunty orne tys.ha trwałe uŜytki 

zielone 
pozostałe 

uŜytki rolne obsiane ugorowane 

Zachodniopomorskie 975 710 29 136 85 
Pomorskie 770 576 30 124 37 
Warmińsko-mazurskie 1008 627 22 290 66 
Lubuskie 486 319 27 102 35 
Wielkopolskie 1818 1513 13 243 28 
Kujawsko-pomorskie 1056 915 9 107 15 
Mazowieckie 2194 1399 64 530 103 
Podlaskie 1125 684 18 394 25 
Dolnośląskie 971 733 32 148 51 
Opolskie 558 469 25 57 6 
Łódzkie 1108 832 23 181 32 
Lubelskie 1572 1186 28 254 41 
Śląskie 458 291 25 104 35 
Świętokrzyskie 595 392 10 123 38 
Małopolskie 716 401 16 236 45 
Podkarpackie 768 410 42 244 59 
Łącznie 16178 11457 413 3273 701 
 

Tabela 3.3.9. Powierzchnia upraw, średnie plonowanie oraz produkcja zbóŜ, kukurydzy i rzepaku 
w Polsce – dane na rok 2007  
Źródło: [223], obliczenia własne 

Nazwa 
Powierzchnia Plonowanie 

t/ha 

Produkcja Współcz.masy 
ziarno/słoma tys. ha udział % tys. T udział 

śyto 1350 14.71 2.37 3200 10.87 1.16 
PszenŜyto 1277 13.90 3.29 4200 14.27 1.20 
Pszenica 2132 23.22 3.94 8400 28.54 1.30 
Owies 598 6.51 2.51 1500 5.10 1.30 
Jęczmień 1262 13.74 3.25 4100 13.93 1.20 
Mieszanka 1519 16.55 2.83 4300 14.61 1.10 
Kukurydza 244 2.65 6.57 1600 5.44 1.00 
ZboŜa razem 8381 91.28 3.28  27300 92.76 1.204 
Rzepak 801 8.72 2.66 2130 7.24 1.00 
Razem 9182 100 3.21 29430 100 1.189 
Trawy  250  4.50 1123   

Dla elektroenergetyki zawodowej istotnym źródłem biopaliw moŜe być słoma i trawy [70]. 
Według danych GUS roczna produkcja słomy w Polsce daje 495 PJ (138 TWh), ale dla celów 
energetycznych moŜna wykorzystać tylko ok. 10% tego zasobu, tj. 49.5 PJ/rok (wg [223] – 
około 30%). Pozostała część jest niezbędna dla hodowli zwierząt [223]. Z 1 ha upraw róŜnych 
zbóŜ moŜna zebrać 6 – 14 t świeŜej słomy. Według [72] średnie plony suchej masy siana z łąk 
wynoszą 12 – 15 t/ha. 
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Najszybciej rosnąca, w polskich warunkach, trawa – trzcina pospolita – daje 12-30 t/ha 
rocznie biomasy [72]. Trawa ta nie nadaje się do produkcji pasz, a więc moŜe być 
wykorzystana dla celów energetycznych zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju. 
W opracowaniu [223] zaznaczono jednak, Ŝe w szacunkach ekonomicznie opłacalnych 
zbiorów traw do suszenia i dalszego wykorzystania (np. do spalania) naleŜy przyjąć średnie 
plonowanie suchej masy w wysokości 4.5 t/h (realnie osiągalne plony z trwałych nieuŜytków), 
a realny poziom wykorzystania tego zasobu w energetyce jest rzędu 20% produkcji łącznej.  

Do oceny rozmieszczenia terytorialnego produkcji zbóŜ moŜna wykorzystać dane 
o produkcji słomy w poszczególnych województwach zamieszczone w Tabeli 3.3.10,  
przeliczniki masy słomy suchej do masy ziarna oraz udziały zbóŜ w powierzchni upraw 
z Tabeli 3.3.9. Wyznaczone w ten sposób rozmieszczenie regionalne produkcji zbóŜ 
przedstawiono w Tabeli 3.3.10, obok danych o produkcji trawy oraz o zasobach słomy 
moŜliwych do wykorzystania w energetyce. Zwraca uwagę deficyt słomy dla energetyki 
w województwach Podlaskim i Małopolskim, który wynika z potrzeb hodowli.  

Wykorzystanie w energetyce zbóŜ, kukurydzy i rzepaku jest silnie ograniczone ze względu na 
potrzeby produkcji Ŝywności, pasz, a takŜe ze względów etycznych. Ponadto znaczna część 
produktów rolnych jest i będzie zuŜywana przez producentów biopaliw płynnych. 

Tabela 3.3.10. Rozkład terytorialny produkcji zbóŜ, kukurydzy, rzepaku oraz suchej masy (s.m.) traw 
i słomy w Polsce w 2007 r  

Źródło: [223], [224], obliczenia własne 

Województwo 
ZboŜa 
tys.t 

Kukurydza 
tys.t 

Rzepak 
tys.t 

Trawy 
tys.t (s.m.)  

Słoma tys.t (s.m.) 
produkcja do spalania 

Zachodniopomorskie 1736 108 144 450 1671 627 
Pomorskie 1399 87 116 385 1347 705 
Warmińsko-mazurskie 1526 95 127 689 1470 699 
Lubuskie 636 40 53 328 612 150 
Wielkopolskie 3714 231 308 946 3576 1535 
Kujawsko-pomorskie 2208 137 183 384 2125 1097 
Mazowieckie 2735 170 227 1762 2633 607 
Podlaskie 1263 79 105 1247 1216 -127 
Dolnośląskie 1962 122 163 520 1889 331 
Opolskie 1332 83 110 219 1283 553 
Łódzkie 1576 98 131 671 1517 382 
Lubelskie 2495 155 207 997 2402 748 
Śląskie 707 44 59 393 681 328 
Świętokrzyskie 797 50 66 486 767 185 
Małopolskie 807 50 67 872 777 -74 
Podkarpackie 808 50 67 888 778 96 
Razem 25700 1600 2130 1124 24750 7842 

W praktyce elektroenergetyka moŜe zuŜyć tylko odpady produkcji rolnej i jej przetwórstwa, 
stanowiące nie więcej niŜ 10% przedstawionych wyŜej zasobów [223]. Z prognoz 
przedstawionych w Tabeli 3.3.2 wynika, Ŝe jest to ilość niewystarczająca dla zaspokojenia 
potrzeb elektroenergetyki.  

W literaturze panuje zgodna opinia ([53], [55], [67], [84], [223]), Ŝe praktycznie jedyną realną 
perspektywą sprostania zapotrzebowaniu na biomasę pozaleśną będzie uprawa wieloletnich 
roślin energetycznych. Zatem miarodajne oszacowanie zasobów technicznych tych 
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upraw i ich rozkładu terytorialnego ma kluczowe znaczenie dla oceny uwarunkowań 
logistyki dostaw biomasy stałej dla elektroenergetyki zawodowej. Obszerną, 
wieloaspektową analizę produkcji rolnej na cele energetyczne w Polsce zawiera ekspertyza 
[223]. Scharakteryzowano w niej m. in. typy najczęściej uprawianych wieloletnich roślin 
energetycznych (patrz rozdz.2.2.3.1), ich bazę zasobową w Polsce i sposoby przetwarzania. 
Podkreśla się tam, Ŝe produkcja tych roślin powinna być zlokalizowana przede wszystkim na 
glebach słabszych i słabych, aby nie zmniejszać powierzchni uŜytków rolnych 
przeznaczonych na cele spoŜywcze. Jak wspomniano w rozdziale 2.2.3.1 najbardziej wydajne 
rośliny energetyczne to: wierzba energetyczna i topole (biomasa drzewna), ślazowiec 
pensylwański, miskant olbrzymi i mozga trzcinowata (biomasa słomiasta) – [99] i [223].  

W ostatnich latach polityka Unii Europejskiej i Polski, w odniesieniu do produkcji biomasy 
na cele energetyki zawodowej, nie jest jednoznaczna. Wg danych zawartych w [223] (str.44), 
w Unii Europejskiej (UE-22) udział energii zgromadzonej w uprawach energetycznych, 
przeznaczonych głównie do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (lasy szybko rosnące 
i trawy energetyczne), w całej energii pozyskanej z upraw energetycznych (jw. + rośliny 
na biogaz + rośliny lignino-celulowowe na etanol + inne rośliny na etanol+ rośliny oleiste) 
miała wynosić w 2010 roku około 30%, na rok 2020 przewiduje się około 40%, a na rok 2030 
około 47%. W roku 2010 w UE-22 uprawy te miały dostarczać ok. 48 Mtoe, a w roku 2030 − 
około 148 Mtoe. Od roku 2020 nie przewiduje się upraw roślin oleistych na te cele, a etanol 
ma być wytwarzany tylko z roślin lignino-celulowowych.  

W roku 2005 w Polsce wprowadzono dopłaty do upraw niektórych roślin energetycznych, 
w tym wierzby energetycznej (http://www.arimr.gov.pl, dostęp: czerwiec 2010). W 2007 roku 
zostały one zastąpione ogólnym systemem dopłat do upraw energetycznych oraz pomocy do 
plantacji trwałych w kwocie 45 Euro/ha. Kwota ta miała być wypłacana, jeśli ł ączna 
powierzchnia objętych nią upraw w krajach Wspólnoty nie przekroczy 200 mln ha. W 2008 r. 
Rada Unii Europejskiej, a w ślad za nią takŜe rząd RP, podjęły decyzję o zniesieniu tych 
dopłat od 2010 roku.  

Dopłaty spowodowały szybki wzrost areału upraw energetycznych w Europie i w Polsce tak, 
Ŝe juŜ w roku 2007 przekroczono powyŜszy limit i efekcie wypłacano około 70% kwoty 
maksymalnej (www.minrol.gov.pl, dostęp: czerwiec 2010). W Polsce nastąpił silny wzrost 
produkcji biomasy stałej drzewnej oferowanej energetyce zawodowej, co w powiązaniu z 
obniŜeniem zuŜycia energii elektrycznej doprowadziło do nadwyŜki podaŜy, ujawniającej się 
wzrostem poziomu zapasów pokazanym w Tabeli 3.3.1.  

Z wypowiedzi ekspertów na portalu http://ebiomasa.pl (rok 2010) wynika, Ŝe sytuacja ta jest 
przejściowa i niedługo energetyka moŜe napotkać na powaŜne niedobory tego surowca. 
Wskazują na to m.in. strategiczne plany rządu RP dotyczące rozwoju rolnictwa. W projekcie 
dokumentu rządowego [213] pt.:„Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. ZałoŜenia do 
„Strategii zrównowaŜonego rozwoju wsi i rolnictwa” – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Warszawa, styczeń 2010 r., wśród 14 kierunków rozwoju obszarów wiejskich wymienia 
się „Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych”. Kierunek ten był realizowany w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2004 – 2006 (PROW) i jest kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2006 – 2013. Planowane działania związane 
z tym kierunkiem scharakteryzowano następująco:  

„Wykorzystanie uŜytków rolnych na cele energetyczne uzaleŜnione będzie od opłacalności 
produkcji na ten cel, relacji cen pomiędzy poszczególnymi surowcami rolnymi oraz tempa 
rozwoju biopaliw II generacji. Na wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej do celów 
energetycznych istotny wpływ będzie miało takŜe określenie przez sektor energetyczny 
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zapotrzebowania na biomasę pochodzenia rolniczego. Jednym z podstawowych warunków 
zainteresowania rolników ofertą tego sektora jest płynąca w ślad za nią gwarancja stabilnych 
wieloletnich kontraktów zabezpieczających interesy ekonomiczne stron”.  

Wynika stąd, Ŝe główne perspektywy rozwoju upraw energetycznych wiąŜe się z rozwojem 
produkcji biopaliw płynnych oraz lokalnych biogazowni rolniczych. Rozwój upraw 
przeznaczonych do produkcji biopaliw płynnych będzie wynikał z przyjętych przez Polskę 
zobowiązań dotyczących udziału biopaliw w zuŜyciu paliw płynnych (patrz podrozdz.2.1) 
oraz z „Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku”, będącej załącznikiem 
do projektu „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Prognoza ta przewiduje, Ŝe w roku 
2010 zapotrzebowanie na bioetanol wyniesie około 236 tys. ton i na estry około 442 tys. ton, 
a do 2020 r. zapotrzebowania na bioetanol ma wzrosnąć do 667 tys.ton i na estry do 774 tys.ton. 
Preferencje dla biogazowni uzasadnia się moŜliwością poprawienia tą drogą bezpieczeństwa 
energetycznego kraju oraz pełnego wykorzystania surowców niekonkurujących z rynkiem 
Ŝywności, w szczególności produktów ubocznych rolnictwa, płynnych i stałych odchodów 
zwierzęcych oraz pozostałości przemysłu rolno-spoŜywczego. Produkcja biogazu, o czystości 
gazu ziemnego wysokometanowego, ma osiągnąć około 5 – 6 mld Nm3/rok48. Według 
dokumentu [213] na produkcję substratów dla biogazowi moŜna przeznaczyć około 
700 tys.ha upraw bez szkody dla produkcji Ŝywności.  

PowyŜsze zamierzenia wskazują, Ŝe relacje handlowe energetyka zawodowa – rolnictwo 
zostaną poddane regułom wolnego rynku (bez wsparcia programami rządowymi). 
Tymczasem w ekspertyzie [223] zasygnalizowano, Ŝe do roku 2007 uprawy roślin 
energetycznych nie były dla rolnictwa korzystne ekonomicznie (szerszą dyskusję opłacalności 
tych upraw zawiera Rozdz.3.3.3).  

Rejestracja upraw energetycznych związana z systemem dopłat do tych upraw w latach  
2005 – 2010 umoŜliwiła identyfikację potencjału ich produkcji i pozyskanie informacji 
o areale tych upraw gromadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(AriMR). Rozwój ich produkcji w latach 2005 – 2009 moŜna zidentyfikować na podstawie 
danych o wysokości zrealizowanych dopłat do takich upraw, opublikowanych przez AriMR w 
czerwcu 2010 roku. Odtworzony na ich podstawie areał upraw przedstawiono 
w Tabeli 3.3.11. Przedstawione tam dane dotyczą w zdecydowanej większości upraw roślin 
jednorocznych na potrzeby produkcji biopaliw ciekłych. Warunkiem uzyskania dopłaty było 
m.in. uzyskanie plonowania nie mniejszego od tzw. plonów reprezentatywnych (określanych 
w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – patrz Tabela 3.3.12) 
i udokumentowanie ich wykorzystania dla celów energetycznych49. 

Wg ekspertyzy [223] w roku 2007 deklarowana przez rolników powierzchnia upraw 
energetycznych wynosiła 180.507 tys.ha (wobec około 106 tys.ha upraw, dla których 
uzyskano dopłaty), w tym 64% areału przeznaczono na rzepak, 20% – na zboŜa, 11% zajęła 
kukurydza, 1% – trawy, a uprawy trwałe zaledwie 3.8%. W Tabeli 3.3.11 zwracają uwagę 
duŜe zmiany areału upraw z roku 2008 na rok 2009 w niektórych województwach. Wynika to 
prawdopodobnie z niepewnych warunków opłacalności, a z drugiej strony łatwości zmiany 
przeznaczenia gruntów w przypadku upraw jednorocznych.  

                                                 

48 W przypadku potwierdzenia bogatych zasobów gazu łupkowego w Polsce opłacalnego w eksploatacji 
(szacunki mówią o zasobach rzędu 1-3 bln Nm3) celowość realizacji takiego programu moŜe być dyskusyjna.  
49 Zasady podaje http://www.ppr.pl/forum/viewtopic.php?t=5266, dostęp: lipiec 2010. 
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W roku 2007 deklarowana powierzchnia zarejestrowanych trwałych plantacji roślin 
energetycznych wynosiła 6900 ha [223]. Według danych z Tabeli 3.3.1 i oszacowań 
zawartych w Tabeli 3.3.2 mogło to dawać w roku 2008 nadmiar podaŜy biomasy dla 
energetyki (zapotrzebowanie na takie uprawy w roku 2008 oszacowano na 6.0 – 9.0 tys.ha).  

Tabela 3.3.11. Kwota zrealizowanych płatności w ramach uzupełniających płatności obszarowych 
za uprawy energetyczne w latach 2005-2009 i obliczony na tej podstawie areał upraw energetycznych  

Źródło: System Informacji Zarządczej AriMR. Data sporządzenia: 22.06.2010 r. 
http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/290610_Platn_bezp.pdf (dostęp: czerwiec 2010) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Kwota łącznie [tys.zł] 789.204 1697.165 12395.330 6802.085 8054.911 

Kurs zł/Euro 3.8 3.7 3.7 3.6 4 

Kwota.za 1 ha [zł/ha] 120 120 117 110 126 

Areał oszacowany [tys.ha]  6.577 14.143 105.943 61.837 63.928 
 

Województwo Areał upraw energetycznych [ha] 

Zachodniopomorskie 570 832 34596 6776 8614 

Pomorskie 199 861 3308 5436 3523 

Warmińsko – mazurskie 162 1410 1430 3407 1924 

Lubuskie 647 1367 2629 1174 903 

Wielkopolskie 1616 2817 19592 5950 7535 

Kujawsko – pomorskie 149 427 2522 501 882 

Mazowieckie 1003 1548 1810 2134 4096 

Podlaskie 741 1229 534 501 241 

Dolnośląskie 482 880 8770 8427 8956 

Opolskie 116 441 18528 17293 19108 

Łódzkie 59 177 921 1758 1563 

Lubelskie 13 182 5764 3289 1930 

Śląskie 102 445 1559 1022 1040 

Świętokrzyskie 327 654 210 219 92 

Małopolskie 32 128 349 117 272 

Podkarpackie 359 745 3423 3834 3248 

Razem 6577 14143 105943 61837 63928 

ZałoŜono płatności w kwocie 0.7*45 Euro/ha= 31.5 Euro/ha 

Areał poszczególnych roślin i obowiązujące dla nich plony reprezentatywne, warunkujące 
dopłaty w latach 2008 i 2009, zestawiono w Tabeli 3.3.12. Warto zwrócić uwagę, Ŝe plony 
reprezentatywne są znacznie niŜsze niŜ podawane w większości prac plony średnie, a tym 
bardziej – osiągalne. Przykładowo dla wierzby wynoszą one 8 t/ha, podczas gdy szacunki 
zamieszczone w Tabeli 2.2.4 mieszczą się w zakresie 10 – 15 t/ha (suchej masy). Ponadto dla 
niektórych roślin (miskant, ślazowiec, topinambur) plony reprezentatywne w roku 2009 
zostały radykalnie zmniejszone. Wynika to z silnej zaleŜności plonowania od lokalnych 
warunków glebowych, ale świadczy równieŜ o bardzo duŜej niepewności plonowania upraw 
trwałych w zaleŜności od ilości opadów w roku i innych czynników pogodowych. W [223] 
zasygnalizowano, Ŝe ze względu na czynniki pogodowe plony tych upraw (podobnie jak 
zbóŜ) mogą się zmieniać w granicach ±30%.  
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Tabela 3.3.12. Uprawy trwałe roślin energetycznych w roku 2007 w Polsce  
Źródło: [223] 

Nr Roślina 
Powierzchnia 

tys.ha 

Udział 
% sumy 
poz.1-9 

Plon reprezentatywny50 
t/ha suchej masy 

Produkcja minimalna 
tys.t/rok suchej masy 

2008 2009 2008 2009 

1 wierzba 6.48019 95.07 8 8 51.842 51.842 

2 mozga 
trzcinowata 

0.14340 2.10 8 8 1.147 1.147 

3 topola 0.08556 1.26 10 8 0.856 0.684 

4 miskant  0.06778 0.99 20 10 1.356 0.678 

5 ślazowiec 0.02612 0.38 15 9 0.392 0.235 

6 topinambur 0.00630 0.09 20 8 0.126 0.050 

7 robinia akacjowa 0.00566 0.08 8 7 0.045 0.040 

8 róŜa energetyczna 0.00084 0.01 12 8 0.010 0.007 

9 rdest sachaliński 0.00010 0.00 20 20 0.002 0.002 

10 Suma poz.1-9 6.81595 100 -  -  55.755 54.685 

11 trawy 1.94681 28.56 10 10 19.468 19.468 

12 Razem 8.76276 128.56 - - 75.243 74.153 

Rozkład terytorialny upraw trwałych i wierzby energetycznej w latach od 2004 do 2007 
przedstawiono w Tabeli 3.3.13. Zmiany areału upraw w kolejnych latach świadczą 
prawdopodobnie o przyspieszonej likwidacji niektórych plantacji wskutek braku popytu 
(co sygnalizowano wyŜej). W związku z tym wartość maksymalną areału z lat 2004 – 2007 
w danym województwie przyjęto jako miarę potencjału ekonomicznego upraw trwałych. 
Zakładając, Ŝe uprawy te są w zdecydowanej większości eksploatowane przez 15 do 20 lat 
i biorąc pod uwagę likwidację dopłat od roku 2010 moŜna przyjąć, Ŝe areał ich upraw 
zbliŜony do tego potencjału będzie się utrzymywał przez kilka następnych lat. Zgodnie 
z oszacowaniami z Tabeli 3.3.2 nie daje to moŜliwości zaspokojenia potrzeb 
elektroenergetyki.  

Plantacje roślin energetycznych moŜna zakładać na obszarach odłogowych, skaŜonych, 
podmokłych, chwilowo zalewanych oraz na części uŜytków zielonych słabo 
wykorzystywanych rolniczo (np. ze względu na słabe gleby – patrz [174], [223], a takŜe 
literatura z tego źródła np. [53]). Wg oszacowań [67] w Polsce areał gruntów odłogowych 
i o słabej wartości rolniczej wynosi 1.5-1.8 mln ha, z czego połowa z nich nadaje się pod 
uprawy roślin energetycznych, pod warunkiem zastosowania odpowiednich metod 
agrotechnicznych i nawoŜenia. Oznacza to, Ŝe w warunkach opłacalności upraw trwałych, ich 
areał w Polsce moŜe wynieść 600 – 800 tys. hektarów. Według [191] w praktyce z upraw 
drzew szybko rosnących moŜna pozyskać w Polsce 94.7 PJ/rok, tj. 26.3 TWh/rok. Przyjmując 
(z Tabeli 2.2.7) dla wierzby średnie ciepło spalania około 19 GJ/t, oznacza to wykorzystanie 
do uprawy takich roślin około 200 tys. ha. Dla uzyskania 20% udziału energii z biomasy 
w bilansie energetycznym Polski, naleŜałoby zapewnić podaŜ biomasy na poziomie 50 mln 

                                                 
50 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie plonów 
reprezentatywnych roślin energetycznych w 2008 roku (Dz. U. Nr 44 poz. 267): Za rok 2009: 
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/366/PE_090309.pdf - dostęp: lipiec 2010 
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ton biomasy świeŜej rocznie, co oznacza ok. 25 mln t biomasy suchej (wilgotność biomasy 
świeŜej wynosi około 50% [132]). 

Tabela 3.3.13. Powierzchnia upraw energetycznych w latach 2004 i 2007 oraz i wierzby energetycznej 
w latach 2005 – 2007  
Źródło: [53], [223] 

Województwo 
Uprawy* 

2004 
Uprawy**  

2007 

Uprawy wierzby 
energetycznej** 

Potencjał rolny upraw 
energetycznych trwałych [ha] 

2007 2006 2005 ekonom.a techn.b wykorz % 

Zachodniopomorskie 450 489 466 584 454 584 42366 1.38 

Pomorskie 508 653 602 420 397 653 24899 2.62 

Warmińsko-mazurskie 321 731 667 622 249 731 32704 2.24 

Lubuskie 346 185 173 645 531 645 23041 2.80 

Wielkopolskie 323 1194 1178 1248 1005 1248 15237 8.19 

Kujawsko-pomorskie 344 308 307 187 229 344 8919 3.86 

Mazowieckie 350 411 402 685 615 685 62063 1.10 

Podlaskie 248 558 554 545 524 558 15980 3.49 

Dolnośląskie 508 330 330 487 475 508 30846 1.65 

Opolskie 222 419 292 196 163 419 11521 3.64 

Łódzkie 214 181 181 146 204 214 20440 1.05 

Lubelskie 537 388 382 217 108 537 25643 2.09 

Śląskie 219 290 288 486 412 486 22298 2.18 

Świętokrzyskie 183 98 97 303 236 303 17838 1.70 

Małopolskie 197 59 58 80 74 197 22670 0.87 

Podkarpackie 185 522 502 340 284 522 37535 1.39 

Razem 5155 6816 6479 7191 5960 8634 414000 2.09 

* wg [53]; * wg [223];  
a Jako potencjał ekonomiczny przyjęto największą wartość spośród podanych za lata 2004-2007. 
b Potencjał techniczny oszacowano jako sumę powierzchni gruntów ornych ugorowanych i innych 
uŜytków rolnych (patrz Tablica 3.3.8) pomnoŜoną przez współczynnik ich realnego wykorzystania na 
uprawy trwałe: współczynnik = (1−700/1114)=0.372 (wg dokumentu [213]) 

Według [132] minimalna wartość opałowa świeŜych zrębków wierzby wynosi 8.7 GJ/t, 
a siana około 8 GJ/t, co daje gwarancję pozyskania ok. 420 PJ/rok. Pozyskanie takiej ilości 
energii wymagałoby przeznaczenia pod uprawę wierzby około 830 tys. hektarów lub 
1.4 mln ha pod uprawę trzciny pospolitej lub 1.9-2 mln ha pod uprawę siana energetycznego. 
Średnio przyjmuje się, Ŝe powierzchnia upraw energetycznych w Polsce powinna wynosić 
około 1.3 mln ha [67]. Jest to oszacowanie nieco wyŜsze od łącznej powierzchni gruntów 
ornych ugorowanych i pozostałych uŜytków rolnych, która wynosi 1.114 mln ha (patrz Tabela 
3.3.8). MoŜna załoŜyć, Ŝe uŜytki te stanowią główną część potencjału technicznego upraw 
energetycznych nie kolidujących z produkcją Ŝywności, a ich rozkład terytorialny jest 
miarodajną podstawą do szacowania zasobów lokalnych. Uwzględniając wspomniane uprzednio 
plany Rządu RP dotyczące zagospodarowania 700 tys. ha na cele produkcji biopaliw gazowych 
i płynnych, dla oszacowań wykorzystywanych w niniejszej rozprawie przyjmuje się, Ŝe pozostałe 
37% tej powierzchni stanowi potencjał techniczny trwałych upraw roślin energetycznych. 
Rozkład terytorialny zasobów określonych w ten sposób pokazano w Tabeli 3.3.13.  
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Rozwój plantacji trwałych roślin energetycznych jest Ŝywotnym interesem energetyki 
zawodowej. Koncerny energetyczne działające w Polsce oferują doradztwo dla rolników 
w zakresie ocen moŜliwości agrotechnicznych i uwarunkowań ekonomicznych zakładania 
plantacji. Opracowano w tym celu narzędzia komputerowego wsparcia, wykorzystujące 
zdjęcia satelitarne oraz dane o jakości gruntów, na podstawie których ocenia się lokalny 
potencjał techniczny upraw poszczególnych roślin. Na stronie internetowej www.vattenfall.pl/ 
(dostęp: lipiec 2010) zamieszczono mapkę rozkładu tego potencjału, którą pokazuje 
Rys.3.3.1. Ujawnia ona znaczący potencjał upraw w makroregionie południowym oraz silne 
zróŜnicowanie moŜliwości produkcji biomasy z trwałych plantacji, zgodne ze zróŜnicowaniem 
koncentracji odpowiednich gruntów, pokazanym w Tabelach 3.3.10 i 3.3.13. Potwierdza to 
zasadność przyjęcia tej koncentracji jako miary potencjału technicznego upraw trwałych. 

 

Rys.3.3.1. Rozkład potencjału technicznego trwałych upraw energetycznych w Polsce  
Źródło: http://www.vattenfall.pl/www/vf_pl/vf_pl/Sonderseiten/DMS/1657675bioma/ (lipiec 2010). 

Podobnie jak w przypadku biopaliw stałych wytwarzanych z drewna leśnego (Rozdz.3.3.1.2), 
w niniejszej rozprawie, jako podstawę do szacowania lokalnych zasobów biomasy rolnej 
przyjmuje się wzór (3.3.1), wykorzystujący dane o rozkładzie koncentracji powierzchniowej 
produkcji rolnej w poszczególnych województwach w Polsce. W Tabeli 3.3.14 zamieszczono 
wartości takiej wartości koncentracji powierzchniowej [t/km2], obliczone dla łącznej produkcji 
zbóŜ i słomy oraz dla produkcji siana i słomy moŜliwych realnie do wykorzystania w energetyce. 
Ujemne wartości w przypadku słomy oznaczają praktycznie brak zasobu.  
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Tabela 3.3.14. Rozkład koncentracji powierzchniowej produkcji zbóŜ, siana i słomy w Polsce w 2007 r  
Źródło: [223] i [224] (dla słomy), obliczenia własne wg danych w Tabeli 3.3.10 

Województwo zboŜa 
t/km 2 

kukurydza 
t/km 2 

rzepak 
t/km 2 

siano* 
t/km 2 

słoma t/km2  
produkcja do spalania 

Zachodniopomorskie 75.78 4.72 6.28 3.94 72.97 27.37 
Pomorskie 76.45 4.76 6.34 4.21 73.61 38.54 
Warmińsko-mazurskie 63.10 3.93 5.23 5.70 60.75 28.87 
Lubuskie 45.46 2.83 3.77 4.69 43.77 10.71 
Wielkopolskie 124.52 7.75 10.32 6.34 119.89 51.47 
Kujawsko-pomorskie 122.85 7.65 10.18 4.28 118.29 61.04 
Mazowieckie 76.83 4.78 6.37 9.90 73.98 17.06 
Podlaskie 62.59 3.90 5.19 12.35 60.26 -6.27 
Dolnośląskie 98.35 6.12 8.15 5.22 94.70 16.61 
Opolskie 141.53 8.81 11.73 4.66 136.27 58.75 
Łódzkie 86.51 5.39 7.17 7.36 83.29 20.95 
Lubelskie 99.35 6.19 8.23 7.94 95.66 29.79 
Śląskie 57.51 3.58 4.77 6.39 55.37 26.66 
Świętokrzyskie 68.16 4.24 5.65 8.32 65.63 15.80 
Małopolskie 53.44 3.33 4.43 11.54 51.46 -4.91 
Podkarpackie 45.06 2.81 3.73 9.91 43.38 5.33 
Średnio w Polsce 82.20 5.12 6.81 7.19 79.16 25.08 
*Dla siana współczynniki obliczono wg danych [223], przy załoŜeniu 20% wykorzystania traw do 
celów energetycznych, przyjmując średnie plonowanie 4.5 t/ha suchej masy.  

Tabela 3.3.15 przedstawia rozkład regionalny koncentracji powierzchniowej potencjalnego 
areału trwałych upraw roślin energetycznych obliczony na podstawie danych z Tabeli 3.3.13.  

Tabela 3.3.15. Rozkład koncentracji powierzchniowej zasobów drewna pozaleśnego 
w województwach Polski  

Źródło: [223], [224], obliczenia własne wg danych z Tabeli 3.3.13. 

Województwo 
Potencjał trwałych upraw energetycznych [ha/km2] Drewno z sadów*  

ekonomiczny 2007 Techniczny tys.t t/km2 
Zachodniopomorskie 0.0255 1.850 35.00 1.53 
Pomorskie 0.0357 1.361 23.00 1.26 
Warmińsko-mazurskie 0.0302 1.352 24.00 0.99 
Lubuskie 0.0461 1.648 25.50 1.82 
Wielkopolskie 0.0418 0.511 131.00 4.39 
Kujawsko-pomorskie 0.0191 0.496 57.00 3.17 
Mazowieckie 0.0192 1.743 444.50 12.49 
Podlaskie 0.0277 0.792 29.50 1.46 
Dolnośląskie 0.0255 1.546 60.00 3.01 
Opolskie 0.0445 1.224 22.00 2.34 
Łódzkie 0.0117 1.122 153.50 8.43 
Lubelskie 0.0214 1.021 157.50 6.27 
Śląskie 0.0395 1.814 84.00 6.83 
Świętokrzyskie 0.0259 1.526 123.00 10.52 
Małopolskie 0.0130 1.501 146.50 9.70 
Podkarpackie 0.0291 2.094 92.00 5.13 
Średnio w Polsce 0.0276 1.324 1608.00 5.14 

*Dla drewna z sadów załoŜono średnią gęstość=0.50 t/m3 (jak w Tabeli 3.3.4). 
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Określono równieŜ rozkład koncentracji powierzchniowej masy drewna moŜliwego do 
pozyskania dla celów energetyki z utrzymania sadów, a więc drewna pozaleśnego, które moŜe 
być równieŜ atrakcyjnym paliwem dla elektroenergetyki. Wykorzystano dane o rozmieszczeniu 
terytorialnym zasobów tego drewna, publikowane w opracowaniu [224].  

Na podstawie współczynników koncentracji z Tabel 3.3.14 i 3.3.15 będą obliczane, 
z wykorzystaniem wzorów (3.3.1) i (3.3.2), lokalne zasoby biomasy rolnej róŜnego rodzaju, 
realnie dostępne dla energetyki zawodowej, ze współczynnikami określonymi szacunkowo 
w Tabeli 3.3.16. Współczynniki te dobrano kierując się następującymi przesłankami:  
1. Rozkład koncentracji przestrzennej areału trwałych upraw energetycznych z Tabeli 3.3.15 

przyjmuje się jako podstawę wyznaczania zasobów wszystkich analizowanych roślin 
energetycznych, tj. wierzby energetycznej, topinambura, ślazowca i mozgi. Przelicznik 
zasobu danej rośliny jest iloczynem jej udziału w areale upraw (Tabela 3.3.12) i nominalnej 
wielkości plonowania. Wskaźnik dostępności zasobów upraw trwałych dla elektroenergetyki 
zawodowej nie przekracza 50% (taki załoŜono w Tabeli 3.3.5 i w [223]).  

2. MnoŜnik wzrostu zasobów upraw trwałych określa stopień wykorzystania zasobów 
technicznych i zmienia się od wartości przyjętej w Tabeli 3.3.15 jako zasób ekonomiczny 
do wartości zasobu technicznego, w stopniu jednakowym dla wszystkich województw. 
Wartość podana w Tabeli 3.3.16 określa względny przyrost odniesiony do całego zakresu: 
od 0 – zasób ekonomiczny w roku 2008, do 1 – zasób techniczny w roku 2020. Dla 
pozostałych zasobów moŜna załoŜyć w przybliŜeniu niezmienność ich rozkładów.  

3. Ziarno odpadowe zbóŜ stanowi szacunkowo 1% produkcji zbóŜ z Tablicy 3.3.14 
(przelicznik zasobu nr 8), a elektroenergetyka zawodowa moŜe wykorzystać nie więcej 
niŜ 5% tego zasobu (ze względu na potrzeby hodowli, a takŜe względy etyczne).  

4. Ze względu na małą wartość energii w jednostce objętości, słoma i siano mogą być 
atrakcyjne dla elektroenergetyki zawodowej tylko w formie przetworzonej na brykiety 
i pelety. MnoŜnik dostępności dla słomy ustalono na poziomie 0.5, a dla siana przyjęto 
wartość 0.001 (ze względu na niski stopień jego wykorzystania do produkcji granulatów). 

5. ZałoŜono, Ŝe rozkład terytorialny zakładów przetwórstwa zbóŜ, kukurydzy, słonecznika 
i rzepaku jest taki sam, jak rozkład terytorialny produkcji odpowiadającego im surowca 
(Tabela 3.3.14). Wobec braku danych o rozkładzie produkcji słonecznika, rozkład zasobów 
łuski słonecznika określono na podstawie danych o produkcji kukurydzy w Tabeli 3.3.14. 
Przeliczniki zasobu odpadów przetwórstwa spoŜywczego moŜna wyznaczyć na podstawie 
udziału masy odpadu w masie ziarna: dla otręb zboŜowych około 20%, dla śruty – ok. 50%, 
a dla makuchów ok. 65% [223]. Produkty te są głównie wykorzystywane jako pasza, 
zatem ich dostępność dla energetyki jest bardzo niska. W związku z tym przyjęto 
odpowiednio niskie wartości mnoŜników zasobu i dostępności (istotne znaczenie ma tylko 
iloczyn tych mnoŜników), dobrane metodą prób, stosownie do informacji o faktycznym 
zuŜyciu takiej biomasy w badanych elektrowniach.  

6. Rozkład terytorialny podaŜy drewna z sadów przyjmuje się jako podstawę do określenia 
zasobów drewna z sadów (ze współczynnikiem dostępności na poziomie 25%) oraz 
odpadów przetwórstwa owocowego (moŜna przyjąć, Ŝe produkcja owoców jest 
proporcjonalna do podaŜy drewna z sadów, a zakłady ich przetwórstwa zlokalizowane są 
w pobliŜu głównych źródeł surowców). Przelicznik zasobu odpadów moŜna oszacować na 
podstawie danych o ich produkcji w roku 2006. W opracowaniu [223] masę odpadów 
przetwórstwa owocowo-warzywnego dla produkcji ciepła oceniono na 4200 ton 
o wilgotności 50% i wartości opałowej 8 GJ/t. Łączna masa odpadów zmagazynowanych 
w 2006 r. wynosiła około 100 tys.t [223]. Zatem zasoby suchej masy moŜna ocenić na 2 – 
50 tys.t/rok, a przelicznik zasobu (wobec podaŜy drewna z sadów 1608 t/rok) wynosi od 
0.0012 do 0.03. Do dalszych obliczeń przyjęto dolną wartość.  
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Tabela 3.3.16. Przyjęte wartości współczynników przeliczeniowych we wzorach (3.3.1) i (3.3.2) 
dla zasobów biomasy pozaleśnej (rolnej)  

Źródło: propozycje własne i dane z Tablic 2.2.4 i 3.3.12 

 Drewno 
z sadów 

Biomasa dla energetyki z produkcji rolnej Odpady 
przetw.spoŜ 

Odpady 
przet.owoc. Wierzba  Mozga Miskant Ślazow Siano Słoma 

Nr zasobu  1 2 3 4 5 6 7 8 – 12  13 

Przelicznik 
zasobu  

1 0.951*10 
=9.51 

0.021*10
=0.21 

0.01*25
=0.25 

0.004*15
=0.06 

1.00 1.00 

0.01 zboŜa 
0.02 otręby, 
0.2 śruta, 
0.1 makuchy
0.05 łuski sł. 

0.012 

MnoŜnik 
dostępności 

0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.001 0.5 

0.05 zboŜa 
0.05 otręby, 
0.05 śruta, 
0.05 makuchy 
0.1 łuski słon. 

0.25 

MnoŜnik 
przyrostu  

1.0 0 – 1.0 0-1.0 0-1.0 0-1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Przelicznik zasobów 2-5 podano jako iloczyn udziału zasobu (wg Tabeli 3.3.12) w zasobie łącznym 
(trwałe uprawy energetyczne – Tabela 3.3.15) i plonowania odpowiedniej rośliny. 

Z przedstawionych w tym rozdziale danych wynika, Ŝe do roku 2010 makroregion 
południowy był obszarem o najuboŜszym potencjale ekonomicznym biomasy. Równocześnie 
na tym obszarze zlokalizowana jest większość elektrowni, które prowadzą spalanie biomasy 
i zamierzają kontynuować ten program. Wynika stąd, Ŝe w najbliŜszych latach elektrownie 
zmuszone będą do zaostrzenia konkurencji o dostawy biomasy, a równocześnie konieczne 
będzie rozszerzenie upraw energetycznych w pobliŜu tych elektrowni. MoŜliwości takie 
stwarza wysoki potencjał techniczny upraw wieloletnich roślin energetycznych w Polsce 
południowej. Niniejsza praca ma na celu m.in. wskazanie, na podstawie szczegółowych 
wyliczeń, jakie zasoby biomasy i w jakiej lokalizacji powinny być rozwijane, aby uzyskać 
moŜliwie wysoką efektywność makroekonomiczną wytwarzania energii elektrycznej 
z biomasy w całym makroregionie i w poszczególnych przedsiębiorstwach. 

3.3.1.4. Przetwórstwo biomasy stałej w Polsce – produkcja granulatów  
Niekorzystne właściwości transportowe i zmienna wilgotność biomasy surowej, przy silnej 
presji na wzrost wykorzystania biopaliw stałych, stymulują rozwój przetwórstwa biomasy do 
postaci granulatów: brykietów i peletów. Technologię granulacji zarysowano w podrozdziale 
2.2.3.1. Granulaty wytwarza się głównie z biomasy drzewnej ([169], [170]), ale w ostatnich 
latach opanowano technologię ich produkcji ze słomy, siana oraz odpadów produkcji rolnej 
[77], [78]. Parametry fizyczne i geometryczne granulatów zmieniają się w niewielkim 
zakresie (Tabela 2.2.8) i w niektórych krajach podlegają normalizacji [223]. Prowadzone są 
prace nad ujednoliceniem norm [196]. Parametry geometryczne mogą być (w pewnym 
zakresie) dostosowane do potrzeb klienta.  

Produkcja granulatów jest kosztowna i wiąŜe się ze znaczącym zuŜyciem energii (patrz [169] 
i Tabela 2.2.5). Wytwarzanie brykietów jest tańsze, ale mają one mniejszą gęstość właściwą 
oraz nasypową. Gęstość właściwa peletów z drewna moŜe przekraczać 1t/m3, a ich gęstość 
nasypowa jest zbliŜona do drewna litego (patrz Tabela 2.2.8). Pelety Agro (ze słomy, siana, 
otrębów, łusek) mają mniejsze gęstości, ale równieŜ bardzo korzystne własciwości. DuŜa 
gęstość granulatów powoduje na tyle znaczący spadek kosztów transportu zawartej w nich 
energii, Ŝe w ostatnich latach rozwinął się międzynarodowy handel tymi paliwami. Na forach 
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internetowych pojawiają się oferty dostaw i zakupu peletów nie tylko z Ukrainy, Czech, 
Słowacji czy Austrii, ale takŜe z Włoch, a nawet z Kanady. Sytuacja ta powoduje rozwój 
produkcji granulatów takŜe w Polsce.  

Stan i perspektywy produkcji peletów w Polsce omówiono szczegółowo w artykule [196]. 
Zamieszczono tam dane o wielkości produkcji w ostatnich latach, które przedstawia Rys.3.3.2 
oraz informacje o lokalizacji producentów zilustrowane na Rys.3.3.3.  

 
Rys.3.3.2. Rozwój produkcji i rynku peletów w Polsce  

Źródło: [196] 

Jak widać produkcja peletów w Polsce gwałtownie rośnie. Do 2006 roku była ona kierowana 
prawie w całości na eksport, ale w ostatnim okresie rośnie równieŜ szybko zuŜycie krajowe. 
W roku 2009 wynosiło ono 250 tys.ton, co stanowi 61% produkcji.  

Jak wynika z mapki pokazanej na Rys.3.3.3, zakłady wytwórcze peletów zlokalizowane są 
w regionach zasobnych w drewno opałowe leśne, a takŜe w biomasę rolną.  

 
Rys.3.3.3. Mapa producentów pelet w Polsce  

Źródło: [196] 
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Wynika to z faktu, iŜ surowcem do produkcji peletów było głównie drewno leśne. Niemniej, 
do roku 2009, udział produkcji peletów w podaŜy drewna z lasów (wynoszącej około 4.570 
mln t/rok) jest niewielki i wynosi około 9%. Odbiorcami peletów były głównie gospodarstwa 
domowe i energetyka rozproszona, dla której stanowiły one paliwo alternatywne, atrakcyjne 
wobec gazu, czy oleju opałowego.  

Sytuacja ta moŜe ulec zmianie w miarę wzrostu zainteresowania granulatami z biomasy 
pozaleśnej ze strony energetyki zawodowej, z powodu ograniczeń prawnych wykorzystania 
biomasy leśnej. Będzie to prawdopodobnie stymulowało rozwój produkcji peletów Agro, 
z wierzby, ślazowca oraz z odpadów przetwórstwa zbóŜ i owoców.  

Zaletą peletów w procesach współspalania jest ich granulacja (dla kotłów fluidalnych nie 
muszą one być mielone) oraz stała (niska) wilgotność. Nie bez znaczenia jest teŜ dostępność 
tego paliwa (produkcja moŜe być realizowana przez cały rok), z moŜliwością odległego 
transportu (jego koszt nie jest krytyczny, ze względu na wysoką gęstość nasypową). Bariery 
wykorzystania wynikają ze stosunkowo wysokiej ceny.  

3.3.2. Zbiory i sezonowanie biomasy stałej oraz pro blemy magazynowania 

Z punktu widzenia logistyki dostaw biopaliw stałych istotne znaczenie mają zagadnienia 
związane dostępnością biomasy w róŜnych porach roku i zmianami jej wilgotności 
w zaleŜności od okresu sezonowania [68]. Biomasa rolna, a takŜe znaczna część leśnej, ma 
określone (stosunkowo krótkie) terminy zbioru, po którym moŜe być sprzedana bezpośrednio, 
jako biomasa świeŜa o duŜej wilgotności lub sezonowana, albo przetwarzana na granulaty. 
Przedsiębiorstwa energetyczne mają ograniczone moŜliwości magazynowania paliwa, 
w związku z tym muszą być one magazynowane przez dostawców.  

3.3.2.1. Organizacji zbiorów i składowania biomasy drzewnej  
Problemy technologiczne upraw wieloletnich roślin energetycznych, ich magazynowania 
i przetwarzania, omawia obszernie literatura specjalistyczna, np. [58], [68], [86], [167], [168]. 
Biomasa drzewna pochodząca z upraw wieloletnich, głównie wierzba energetyczna, ma postać 
prętów. Zbiór roślin odbywa się w okresie od zakończenia wegetacji (około 15 listopada) do 
rozpoczęcia nowego sezonu wegetacji (około 15 marca). Wilgotność świeŜego drewna jest 
wysoka (43-58%), w zaleŜności od terminu zbioru. Przerabia się je następnie do postaci 
zrębków, które naleŜą do najtańszych biopaliw [223]. 

Pręty tych roślin moŜna gromadzić na utwardzonym poboczu drogi lub na placach 
składowych. Mogą one być zrębkowane od razu na plantacjach, zaraz po zbiorach lub po 
kilku miesiącach sezonowania. Zrębki uzyskane po zbiorach charakteryzują się duŜą 
zawartością wilgoci, od 43 do 58% dla zrębków wierzby (w zaleŜności od terminu zbioru) 
i nazywane są zrębkami mokrymi . Taki materiał nie wymaga specjalnych magazynów, ale 
w przypadku długiego składowania pryzmy powinny być dobrze zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi (np. przez zastosowanie wiaty). Magazynowanie zrębków 
o wilgotności powyŜej 45% na wolnym powietrzu, w stosach o duŜej objętości, jest 
niekorzystne, gdyŜ naraŜone są one na złoŜone procesy zachodzące wewnątrz stosu (korozja 
mikrobiologiczna). W pryzmach zrębków obserwuje się brunatnienie i pleśń, pojawiają się 
róŜne gatunki grzybów i bakterii [18] oraz rośnie temperatura wewnątrz pryzm, nawet do 60°C. 
W okresie magazynowania, trwającym kilka miesięcy, moŜe nastąpić spadek suchej masy 
nawet do 15%. Zrębki o wysokiej wilgotności (powyŜej 50%) przed okresem magazynowania 
naleŜy podsuszyć do wilgotności optymalnej (związanej z okresem magazynowania oraz 
dalszymi etapami technologii ich przetwarzania) [51], [52], [58], [59], [201]. 
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Suszenie zrębków mokrych w pryzmach pod zadaszeniem jest nieefektywne i połączone 
z utratą wartości energetycznej oraz butwieniem. Zrębki mokre moŜna spalać w kotłach 
fluidalnych i rusztowych o mocach powyŜej 1 MW, czyli w większości kotłów 
wykorzystywanych w elektroenergetyce zawodowej [158]. Takie zrębki mogą być dostarczane 
do elektrowni bezpośrednio w porze zbiorów, jakkolwiek powoduje to dodatkowe problemy 
technologiczne (patrz podrozdz. 3.2). Zr ębki suche (zawartość wilgoci poniŜej 20%) uzyskuje 
się poprzez zrębkowanie przesuszonego drewna i gałęzi. W celu uzyskania suchego drewna 
oraz poprawienia jego wartości opałowej biomasę poddaje się długotrwałemu przechowywaniu 
(w postaci prętów, gałęzi), tzw. sezonowanie biomasy [223].  

Sezonowanie biomasy drzewnej jest jednym z zagadnień, które ma istotny wpływ na 
efektywność logistyczną wykorzystania biomasy drzewnej w energetyce [201]. Badania 
przeprowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, opisane w artykule [52] pokazują, 
Ŝe dla uzyskania najlepszych efektów (jak najniŜszej zawartości wilgoci), proces sezonowania 
powinien być prowadzany w okresie wiosenno-letnim (3–4 miesięcy, od marca do czerwca). 
W ten sposób, bez względu na porę zbioru (wiosna czy jesień) oraz sposób przechowywania 
(z zadaszeniem, czy bez), w czerwcu zawartość wilgoci w materiale sezonowanym wynosi 
poniŜej 25%. ZaleŜność zmian wilgotności biomasy od okresu jej zbioru i sezonowania 
(zaczerpniętą z pracy [52]) przedstawia Rys.3.3.4.  

 
Rys.3.3.4. Krzywa zmian wilgotności pędów wierzby: a – zbiór jesienią, b – zbiór wiosną, 1 – na 

plantacji, 2 – sezonowanie bez zadaszenia (zbiór jesienią), 3 – sezonowanie z zadaszeniem 
(zbiór jesienią), 4 – sezonowanie bez zadaszenia (zbiór wiosną), 5 – sezonowanie z zadaszeniem 

(zbiór wiosną)  
Źródło: [52]. 

Jak wynika z przedstawionych wykresów, w okresie potencjalnego zbioru od listopada 
do marca, zmiana wilgotności materiału jest nieznaczna. W związku z tym zawartość wilgoci 
nie jest czynnikiem przesądzającym o terminie zbioru. MoŜe być on więc ustalony 
z uwzględnieniem innych czynników, takich jak warunki atmosferyczne i glebowe na 
plantacji, dostępność maszyn i pracowników oraz terminy dostaw do odbiorcy [52].  

W odniesieniu do biomasy leśnej, którą zbiera się na ogół zimą, zaleca się sezonowanie drewna 
w lesie przez okres miesięcy letnich, zanim zostanie ono zrębkowane i przetransportowane do 
odbiorcy [223]. Do oceny wilgotności drewna sezonowanego moŜna wykorzystać dane 
zamieszczone w opracowaniu [2]. Przedstawiono je w Tabeli 3.3.17.  



 
153 

Tabela 3.3.17. Zmiany wilgotności drewna leśnego ze wzrostem okresu sezonowania  
Źródło: www.bape.com.pl (dostęp: lipiec 2010) 

Okres sezonowania w miesiącach 0 3 6 9 12 18 24 
Wilgotność, wagowo [%] 60 40 35 30 25 18 15 

Ze względu na temat niniejszej rozprawy najbardziej istotnym zagadnieniem jest dostępność 
biomasy dla przedsiębiorstw energetycznych, moŜliwie jak najlepszej jakościowo. Kotły 
energetyczne duŜej mocy stosunkowo dobrze tolerują biomasę mokrą, którą moŜna 
pozyskiwać bezpośrednio po zbiorach, a więc zimą – w okresie duŜego zapotrzebowania na 
energię. Elektrownie są teŜ jednak zainteresowane jej wykorzystaniem w pozostałych okresach. 
Zatem, z punktu widzenia gotowości dostaw, najlepszym rozwiązaniem wydaje się prowadzenie 
zbiorów w okresie jesiennym i sezonowanie biomasy z wykorzystaniem zadaszenia.  

W ogólnym rozrachunku sezonowanie biomasy poprawia jej właściwości energetyczne 
związane z zawartością wilgoci, z drugiej jednak strony powoduje utratę masy organicznej 
wskutek jej częściowego rozkładu. Pręty wierzby w ciągu sześciu miesięcy sezonowania 
mogą utracić nawet do około 15% jej zielonej masy [223].  

Pozyskanie suchego drewna i jego zrębkowanie jest trudniejsze, a przechowywanie suchych 
zrębków, wymagające zamkniętych silosów lub magazynów, znacznie podnosi koszty 
w stosunku do zrębków mokrych. Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe stosowanie suchego materiału 
drzewnego obniŜa koszty eksploatacji kotłów i instalacji zasilających oraz ułatwia 
prowadzenie samego procesu współspalania (patrz podrozdz.3.2).  

3.3.2.2. Magazynowanie roślin słomiastych 
Słomę zbóŜ, rzepaku i ślazowca oraz trawy zbiera się w porze letniej i gromadzi w postaci 
sprasowanej jako baloty (bele o średnicy 1.2 m i wysokości 1.2 m), a ostatnio – takŜe silnie 
sprasowanej, w postaci kostek w wymiarach 2.5x1.2x0.8 m [223]. Ma ona wówczas 
wilgotność około 50%. Słomę moŜna przechowywać na polu do kilku miesięcy w postaci 
stogów. Stogi mogą być postawione na gruncie i przykryte od góry, np. plandekami. Podczas 
takiego przechowywania obserwuje się spadek wilgotności materiału nawet o 10%. Wskutek 
wypłukiwania niektórych składników jej uŜyteczność po sezonowaniu jest większa 
(tzw. słoma szara). Miskant olbrzymi moŜe być magazynowany w formie stogów przez kilka 
lat. Mozgę zbiera się wczesną jesienią (wrzesień, październik), kiedy ma najmniejszą 
wilgotność (około 30%) i najkorzystniejsze właściwości. Po zbiorze moŜe być 
przechowywana w postaci sprasowanej (jak słoma) lub pocięta na sieczkę i wykorzystana 
bezpośrednio do spalania, bądź do granulacji.  

W przypadku miskanta znaczącą poprawę jego właściwości energetycznych (najmniejszą 
wilgotność) moŜna osiągnąć poprzez opóźnienie zbiorów do końca kwietnia [47]. Biomasa 
miskanta ze zbioru opóźnionego ma wilgotność 20%, a przechowywanie jej w balotach 
powoduje straty rzędu 10%.  

Ślazowca nie poddaje się sezonowaniu. Po zbiorze ma on wilgotność około 27% i powinien 
być w tej formie dostarczony do odbiorców. 

Przechowywanie mozgi trzcinowatej, ślazowca i miskantusa, zebranych w formie zrębek, czy 
sieczki wymaga zadaszonych magazynów (lub silosów). Składowanie na wolnym powietrzu 
wymaga zapewnienia odpowiedniego podłoŜa betonowego lub drewnianego, które 
zabezpiecza przed podciekaniem wód gruntowych i opadowych. Koniecznym zabiegiem jest 
przykrycie pryzmy zrębek plandeką chroniącą przed rozwiewaniem przez wiatr 
i wchłanianiem wody z opadów atmosferycznych. Długotrwałe składowanie w postaci zrębek, 
zarówno w magazynie, jak i na wolnym powietrzu, wymaga okresowego przewietrzania przez 
przemieszczanie hałdy (pryzmy) lub przedmuchiwanie powietrzem [223]. Ponadto, długi czas 
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przechowywania słomy na powietrzu moŜe spowodować obniŜenie jej wartości 
energetycznej. Nie ma to większego znaczenia przy bieŜącym zuŜyciu surowca.  

Słomę mozgi trzcinowatej moŜna przechowywać w belach, kostkach lub jako sieczkę, jednak 
najczęściej materiał jest od razu przetwarzany i przechowywany juŜ w postaci peletów [223].  

3.3.2.3. Magazynowanie granulatu i brykietów 
Granulat drzewny jest paliwem o szczególnych wymaganiach co do warunków jego 
przechowywania [223]. Magazyny tego paliwa muszą być organizowane w suchych 
pomieszczeniach, najlepiej całkowicie odizolowanych od wilgoci, zwłaszcza od deszczu, 
śniegu, wilgotnych ścian oraz skraplającej się pary wodnej. PodłoŜe magazynu powinno być 
wykonane z betonu lub asfaltu i nie moŜe zawierać zanieczyszczeń, takich jak ziemia, piasek 
czy Ŝwir. Suchy granulat moŜe być równieŜ przechowywany w zamkniętych silosach. Ciągi 
transportowe (elementy transportu wewnętrznego) takŜe muszą być przykryte.  

3.3.3. Aspekty ekonomiczne produkcji i wykorzystani a biopaliw stałych  

3.3.3.1. Rynek biomasy i opłacalność produkcji upraw energetycznych 
W energetyce zawodowej musi być zagwarantowany odpowiedni, codzienny zapas biomasy 
w magazynie, w związku z czym konieczne są stałe dostawy tego surowca. W wielu 
artykułach ([3], [47], [108], [174]) specjaliści wyraŜają swoje opinie na temat rynku biomasy 
w Polsce, w których zgodnie twierdzą, Ŝe nie jest on jeszcze wystarczająco ukształtowany i 
uporządkowany. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost produkcji energii 
elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach stosujących technologię współspalania. 
Produkcja energii oparta o tę technologię wzrosła w 2009 r. o 51% (4143332 MWh) w 
stosunku do roku 2008. Udział biomasy w ogólnym rozliczeniu produkcji energii z OZE 
systematycznie wzrasta z 42% w roku 2008 do 49% w roku 2009.  

Plany rządowe i prognozy rozwoju rynku biopaliw wyraźnie preferują produkcję 
biokomponentów do paliw ciekłych (patrz dokument [213]), pozostawiając rynek biopaliw 
stałych, a szczególnie zapewnienie dostaw dla energetyki zawodowej, w obszarze wolnej 
konkurencji. Z przedstawionych w podrozdziale 3.3.1.1 oszacowań wynika jednoznacznie, Ŝe 
dla zaspokojenie zapotrzebowania na biomasę stałą dla energetyki zawodowej konieczny jest 
rozwój upraw energetycznych, szczególnie trwałych. Uprawy trwałe mają cykl Ŝycia od 15 do 
20 lat, zatem decyzja o ich załoŜeniu bez gwarancji odbioru surowca po opłacalnej cenie jest 
bardzo ryzykowna. W związku z tym, po wycofaniu dopłat do upraw energetycznych 
z funduszy Unii Europejskiej, opłacalność produkcji takich upraw będzie najprawdopodobniej 
warunkiem koniecznym ich rozwoju, od około 10 tys. ha w roku 2008 do ponad 300 tys. ha w 
roku 2020. Szacunki kosztów i zyskowności wieloletnich upraw energetycznych moŜna 
znaleźć w wielu opracowaniach (np. [123], [168], [224]).  

Energetyka skłonna jest płacić za ilość energii zgromadzonej w biomasie wyraŜonej wartością 
opałową, która zgodnie ze wzorem (2.2.4) zaleŜy od ciepła spalania i wilgotności. Jest ona 
mniejsza od wartości energetycznej h paliwa o ciepło odparowania wody zawartej 
w jednostce masy paliwa i wytworzonej w skutek spalania zawartego w niej wodoru. 
W energetyce zawodowej, wykorzystującej kotły duŜej mocy, ciepło parowania wody jest 
odzyskiwane [158], a więc faktyczna przydatność energetyczna odpowiada wartości 
energetycznej h paliwa. Ta dodatkowa korzyść kompensuje problemy technologiczne 
związane ze spalaniem silnie zawilgoconego paliwa. Zatem punktem wyjścia rozliczeń jest 
ustalona cena rynkowa 1 GJ energii w biomasie zmierzona laboratoryjnie, jako wartość 
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opałowa lub obliczona ze wzoru (2.2.4) na podstawie pomiaru ciepła spalania i wilgotności 
oraz załoŜonej zawartości wodoru51. 

W umowach kontraktacyjnych na biomasę podaje się sposób liczenia naleŜności, przy cenie 
GJ odpowiadającej biomasie konkretnego, zakontraktowanego typu, pochodzenia i postaci, 
o właściwościach spełniających określone ograniczenia. Według danych zaczerpniętych 
z przykładowej umowy kupna – sprzedaŜy biomasy, rozliczenie za dostarczoną w danym 
miesiącu biomasę odbywa się zgodnie z podanym poniŜej wzorem: 

∑ ⋅⋅=
n

nnonBEm mWCN     (3.3.3) 

gdzie n = 1, 2, 3,...., oznacza numer kolejnej dostawy biomasy, Nm – naleŜność za dostarczoną 
biomasę [zł], CBEn – cena w zł/GJ energii chemicznej w dostarczonej biomasie (w n-tej 
dostawie), Won – wartość opałowa dostarczonej biomasy (dostawy) [GJ/t], mn – tonaŜ 
dostarczonej biomasy (dostawy) w tonach. 

Cena GJ energii dla energetyki zaleŜy takŜe od stopnia przetworzenia biomasy (postaci) i jej 
pochodzenia (rodzaju materiału), co będzie przedmiotem analiz w podrozdziale 3.3.3.2. 
Z punktu widzenia rolnictwa podstawowe znaczenie ma cena biomasy w postaci podstawowej 
(zrębki, baloty, sieczka), odbieranej bezpośrednio od producenta. Taka cena będzie 
przedmiotem dyskusji w tym rozdziale.  

Ze względu na dominującą w najbliŜszej przyszłości rolę biomasy z trwałych upraw 
energetycznych w zaspakajaniu potrzeb na biomasę stałą dla energetyki zawodowej, rozwój 
upraw energetycznych będzie miał kluczowe znaczenie w realizacji programu współspalania 
biomasy. Warunkiem tego rozwoju jest opłacalność upraw energetycznych dla rolnictwa 
i wysokie gwarancje zbytu. Świadczą o tym m.in. zamierzenia rządu RP, w których nie 
przewiduje się dodatkowych zachęt dla producentów biopaliw stałych dla energetyki zawodowej, 
pozostawiając ten problem mechanizmom wolnego rynku (patrz [213]). 

W ekspertyzie [223] zasygnalizowano, Ŝe do roku 2007 uprawy roślin energetycznych nie 
były dla rolnictwa korzystne ekonomicznie. W cytowanych tam pracach [61] i [82] 
wykazano, Ŝe uprawa roślin na plantacjach trwałych na cele energetyczne była 
niekonkurencyjna w stosunku do uprawy pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i buraka 
cukrowego. Wg [61] w roku 2007 uzyskanie opłacalności produkcji wierzby w stosunku do 
pszenicy i rzepaku wymagałaby jej sprzedaŜy (w postaci zrębków) po cenie 21.1 zł/GJ przy 
produkcji jednoetapowej (podział pola na dwie części przy zakładaniu plantacji), a przy 
produkcji dwuetapowej 25.8 zł/GJ lub 22.6 zł/GJ (podział pola na trzy części, z niŜszą ceną 
w przypadku wykorzystania własnych sadzonek). W stosunku do uprawy ziemniaków ceny 
opłacalne wynosiły odpowiednio 38.3 zł/GJ i 41.8 zł/GJ. Tymczasem energetyka jest skłonna 
płacić cenę zbliŜoną do ceny energii miału węglowego, która w roku 2007 wynosiła 
10.70 zł/GJ. Warto tu jednak zwrócić uwagę, Ŝe uprawy spoŜywcze wzięte do porównania 
wymagają lepszych gleb niŜ wierzba.  

Z drugiej strony, z pracy [156] wynika, Ŝe koszty produkcji biomasy w Polsce są niŜsze niŜ w 
innych krajach Europy. W roku 2004 wynosiły one rocznie (Euro/ha): Polska – 235, Szwecja 
– 499, Północna Irlandia – 445 oraz Dania – 436. Według tego samego opracowania ceny 
zrębków wierzby (Euro/MWh bez VAT) w roku 2004 wynosiły: Austria – 16.5; Dania – 17.0; 
Finlandia – 9.8; Francja – 14.6, Niemcy – 8.6 oraz Szwecja – 12.0. Jak widać, dla polskich 

                                                 
51 Warto zwrócić uwagę, Ŝe zgodnie ze wzorami (2.4.1) i (2.4.5), rozliczenia produkcji energii z OZE dla 
potrzeb systemu EU ETC oraz dla systemu zielonych certyfikatów następują właśnie na podstawie wartości 
opałowej Wo, co dodatkowo uzasadnia stosowania takiego systemu przeliczeniowego.  
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rolników nawet najniŜsza cena (Niemcy) była opłacalna w stosunku do pszenicy, czy rzepaku. 
Będzie to stwarzać realną konkurencję dla elektroenergetyki ze strony eksportu biomasy 
rolnej (szczególnie z zachodnich województw Polski do Niemiec).  

Opłacalność upraw energetycznych wieloletnich zaleŜy od wielu czynników, w tym od typu 
uprawianych roślin, czasu ich zbioru i okresu sezonowania [91] oraz od ceny rynkowej. 
Scharakteryzowano je w [223] oraz obszerniej – w pracy [47].  

Analizę cen biomasy, zapewniających opłacalność ekonomiczną jej wykorzystania 
w przykładowym przedsiębiorstwie energetycznym EC Kalisz-Piwonice, przedstawiono 
w artykule [3]. Sugeruje się w nim, Ŝe biomasa od indywidualnych dostawców winna być 
agregowana w małych hurtowniach zbierających plony z obszaru o promieniu około 3 km. 
Wykonane tam oszacowania opłacalnych cen dostaw przedstawiono w Tabeli 3.3.18.  

Tabela 3.3.18. Analiza opłacalności dostaw biomasy w postaci zrębków wierzby do przykładowego 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej*  

Źródło: [3] 

Paliwo 
Wartość 
opałowa 

Cena 
jednostkowa 

energii 

Cena ekonomicznie 
uzasadniona loco 

elektrownia** 

Cena ekonomicznie 
uzasadniona u 
pośrednika*** 

[GJ/t] [zł/GJ] [zł/t] [zł/t] 

Miał węglowy 22.00 8.12 - - 

Zrębki o wilgotności: 0% 19.36 8.12 157.19 142.19 

10% 17.42 8.12 141.47 126.47 

15% 16.46 8.12 133.60 118.60 

20% 15.49 8.12 125.74 110.74 

25% 15.49 8.12 117.88 102.88 

30% 13.55 8.12 110.02 95.02 

40% 11.62 8.12 94.30 79.30 

45% 10.65 8.12 86.44 71.44 

50% 9.68 8.12 78.58 63.58 

55% 8.71 8.12 70.72 55.72 

60% 7.74 8.12 62.86 47.86 

70% 5.81 8.12 47.14 32.14 

80% 3.87 8.12 31.42 16.42 
*) cena miału węglowego (cennik KHW) loco elektrociepłownia, z transportem do EC Kalisz-Piwonice, 178.62 zł/t, 
**) oczekiwana przez EC cena zrębków wierzby energetycznej loco elektrociepłownia nie powodująca 
konieczności zmiany taryf energii elektrycznej i cieplnej (współspalanie z miałem węgla kamiennego bez 
wzrostu ceny mieszanki w stosunku do samego miału), 
***) oczekiwana przez EC cena zrębków wierzby energetycznej u pośrednika (przyjęto koszty transportu 
1 tony zrębków na poziomie 15 zł/tonę). 
… - przy wilgotności biomasy określanej jako stan powietrzno-suchy 
… - przy wilgotności charakterystycznej dla świeŜej biomasy 

Jak widać cena (w zł/t) szybko maleje ze wzrostem wilgotności przy stałej cenie energii 
(GJ/t). Jako cenę miału węglowego, o kaloryczności 22 GJ/kg, podano 178.62 zł/t, 
a w przeliczeniu na energię 8.12 zł/GJ i przyjęto, Ŝe cena energii z biomasy będzie taka sama. 
Zwrócono uwagę, Ŝe ceny te mogą się okazać nieopłacalne dla dostawców hurtowych biomasy. 
W odniesieniu do energetyki zawodowej jest to o tyle istotne, Ŝe ceny energii elektrycznej 
są uwolnione tylko dla odbiorców przemysłowych, natomiast dla odbiorców indywidualnych 
są regulowane przez URE.  
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Pomimo wspomnianych wyŜej korzyści, wynikających z odzysku ciepła kondensacji, 
energetyka zawodowa jest zainteresowana raczej zakupem biomasy suchej, przez co unika 
problemów technologicznych związanych z zawartością wilgoci. Z drugiej jednak strony 
producenci biomasy zainteresowani są sprzedaŜą biomasy świeŜej (o stosunkowo wysokiej 
zawartości wilgoci), głównie dla uniknięcia kosztów i pracochłonności sezonowania. Ponadto 
sezonowanie biomasy rolnej moŜe być ekonomicznie niekorzystne dla dostawcy, ze względu 
na straty masy organicznej, które osiągają 10 do 15% po 6 miesiącach sezonowania [223]. 
Niech wm, Wom i mm oznaczają wilgotność i masę biomasy świeŜej, a ws, Wos i ms – 
sezonowanej, α – współczynnik strat suchej masy wskutek sezonowania. Zakładając 
plonowanie M suchej masy z hektara, przyjmujemy mm=M/(1-wm). Zatem 
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s w
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m

−
−=

−
⋅−

−=
1

)1(

1

)1(
)1(
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Przychód dostawcy Pm i Ps z tytułu sprzedaŜy plonu z 1 ha przy cenie CB (zł/GJ) wynosi:  
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Jeśli przyjmiemy ciepło spalania równe 20 GJ/t, zawartość wodoru H = 6.3%,wm=50%, 
ws=20%, M=15t/ha, α=0.15, to po zastosowaniu wzorów (2.2.4) i (3.3.3) uzyskujemy:  

Pm=CB ⋅ 242.5 GJ,  Ps=CB ⋅ 229.5 GJ      (3.3.6) 

Zatem strata wynosi wartość 13 GJ/ha, co przy przykładowej cenie 15 zł/GJ daje 195 zł/ha. Dla 
współczynnika strat α=10% i wm = 40% uzyskujemy stratę 11.7 GJ/ha, natomiast jeśli wilgotność 
początkowa wynosi 50%, a ubytek masy 10%, to zyskuje się 0.53 GJ/ha. W przypadku braku 
biomasy suchej straty te mogą być kompensowane wyŜszą ceną energii z biomasy. 

Analizy opłacalności i kosztów produkcji roślin energetycznych prowadzone były w wielu 
pracach [47], [123], [124], [221], [222], [245]. Wyniki są w znacznym stopniu rozbieŜne, 
m.in. ze względu na wpływ dopłat do upraw energetycznych w latach 2005 – 2009. 
W publikacji [47] przedstawiono kompleksowe oceny opłacalności sprzedaŜy 
najpopularniejszych upraw trwałych, tj. wierzby wiciowej ślazowca i miskantusa, w róŜnych 
wariantach upraw i z róŜnym okresem sezonowania. Wyznaczono racjonalny poziom cen 
biomasy (zł/t), zapewniający nie mniejszą opłacalność jej produkcji, jak dla zbóŜ, z premią za 
podjęcie ryzyka załoŜenia plantacji wieloletniej. Uwzględniono ceny referencyjne zbóŜ 
i koszty ich produkcji w roku 2008 na glebach o przydatności rolniczej przeznaczonych na 
uprawy analizowanych roślin energetycznych. Zamieszczone w tej publikacji dane 
zestawiono w Tabeli 3.3.19. 

Koszt produkcji 1 GJ energii z wierzby jest największy w przypadku prowadzenia plantacji 
w cyklu jednorocznym, a najniŜszy dla cyklu 3-letniego. Wynika to z faktu, Ŝe plon suchej 
masy wierzby jest najmniejszy przy zbiorze corocznym i wzrasta w miarę wydłuŜania cyklu 
(patrz Tabela 2.2.4). Biomasa z plantacji trzyletniej ma najmniejszą wilgotność i najlepsze 
parametry jakościowe, a przy tym, w ostatecznym rozrachunku, jej produkcja jest najtańsza. 
Dla przedsiębiorstwa energetycznego najbardziej opłacalny będzie zakup wierzby świeŜej 
ciętej co 3 lata, której opłacalna (dla producenta) cena powinna się wahać w granicach od 
8.50 do 9.40 zł/GJ, tj. od 75 do 83 zł/t masy wilgotnej, a 149 – 164 zł/t masy suchej, w 
zaleŜności od gleby. Cena ślazowca jest wyŜsza niŜ dla wierzby (nawet z plantacji 3-letnich), 
ze względu na jej najniŜszą wilgotność przy zbiorze, ale roślina ta daje mniejsze plony. 
Miskant ma najgorsze parametry jakościowe (w porównaniu z wierzbą i ślazowcem), stąd teŜ 
jego niŜsza cena (wyŜsza od słomy zaledwie o 27%.). 
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Tabela 3.3.19. Porównanie cen i zysków z najwaŜniejszych upraw energetycznych trwałych w trzech 
wariantach: w stanie suchym, bezpośrednio po zbiorze i po sezonowaniu – stan na 01.06.2008 

(ceny w [zł/t] podano w przeliczeniu na masę materiału o wilgotności w) 
Źródło:  [47] 

Porównanie w Tabeli 3.3.19 zysków ze sprzedaŜy biomasy zaraz po zbiorze i po jej sezonowaniu 
potwierdza sygnalizowany juŜ wcześniej fakt, Ŝe dla producenta najlepiej jest sprzedać biomasę 
świeŜo zebraną. Zysk jest wtedy większy, a ponadto unika się dodatkowych nakładów pracy i 
ubytku zielonej masy paliwa, związanych z sezonowaniem biomasy. Jednak (jak wspomniano 
wyŜej) nie zawsze przedsiębiorstwa energetyczne chcą odbierać tak wilgotną biomasę (świeŜa 
biomasa ma wilgotność od 20% – w przypadku ślazowca i aŜ do 55% – dla wierzby). Warto 
jednak zwrócić uwagę, Ŝe dla biomasy świeŜej opłacalna dla producenta cena 1 GJ energii wynosi 
średnio 10 zł/GJ i jest w kaŜdym przypadku (oprócz ślazowca) niŜsza niŜ miału węglowego, 
którego cena w roku 2008 osiągnęła 12.2 zł/GJ [121]. Stwarza to motywację dla energetyki do 
wykorzystania takiego paliwa, tym bardziej, Ŝe jest ono dostępne w porze zimowej, przy 
największym zapotrzebowaniu na energię. Ceny energii w biomasie sezonowanej, dostępnej w 
okresie letnim, będą musiały być (w warunkach dobrze funkcjonującego, wolnego rynku) wyŜsze 
niŜ cena miału węglowego, aby zapewnić dodatni wynik finansowy dla producenta (średnia w 
Tabeli 3.3.19 wynosi 14 zł/GJ, a więc jest 1.4 razy większa niŜ w porze zimowej).  

W obecnej sytuacji rolnictwa zachętą do zakładania upraw energetycznych będzie osiąganie 
dodatniego wyniku finansowego w całym okresie ich eksploatacji. Wynik ten zaleŜy od 
kosztów załoŜenia, utrzymania i likwidacji plantacji, a z drugiej strony od ceny biomasy. 
Interesujące zestawienia kosztów i zysków, dla róŜnych roślin energetycznych i w róŜnych 

Roślina K Z 

Cena biomasy w 
stanie suchym 

Przy zbiorze  

(z 1 ha plantacji) 

Po sezonowaniu* lub 
opóźnieniu zbiorów** 

net. Brut GJ br WO w Cena Zysk WO W Cena Zysk 

zł/t zł/t zł/GJ GJ/t % zł/t  zł/GJ zł/ha GJ/t % zł/t zł/GJ zł/ha 

Wierzba 

8 1 367 491 25 7.44 57 81 10.88 563 11.17 33 190 17 918 

8 2 333 458 24 8.47 52 97 11.46 1856 11.38 33 182 16 1060 

8 3 253 356 18 8.88 49 83 9.33 2010 11.38 35 137 12 1123 

9 1 346 447 23 7.44 57 71 9.52 -50 11.17 33 168 15 203 

9 2 335 444 23 8.47 52 90 10.68 334 11.38 32 171 15 329 

9 3 247 337 17 8.88 49 75 8.49 415 11.38 34 125 11 408 

Miskant 5 1 221 242 13 9.26 47 61 6.63 516 13.98 21 140 10 425 

Ślazowiec 6 1 303 363 19    12.34 29 167 13.55 306 14.77 17 236 16 75 
K – kompleks przydatności rolniczej dla gleb przeznaczonych do upraw roślin energetycznych 

5 – kompleks Ŝytni dobry – kl. Iva i Ivb;  

6 – kompleks Ŝytni słaby – kl. Ivb i V;  

8 – kompleks zboŜowo-pastewny mocny – kl. IIIb i Iva;  

9 – kompleks zboŜowo-pastewny słaby – kl. Ivb i V;  
Z – zbiór plonów (1 – co rok, 2 – co dwa lata, 3 – co trzy lata) 

Cena brutto to cena netto zwiększona o: wierzba kompleks 9 – 30%, wierzba kompleks 8 – 25%, miskant – 
5%, ślazowiec – 15%. Są to premie zachęcające do produkcji roślin energetycznych, pozwalające utrzymać 
opłacalność produkcji na poziomie większym niŜ opłacalność osiągana dla zbóŜ. W cenie uwzględniono teŜ 
oprocentowanie od zaciągniętego kredytu na prowadzenie plantacji. 

* Sezonowanie wierzby przez okres 6 miesięcy  

** Opóźnienie zbioru miskanta do końca kwietnia 
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wariantach uprawy, zawiera opracowanie [245]. Najistotniejsze spośród zawartych tam 
danych przedstawiono w Tabeli 3.3.20.  

Tabela 3.3.20. Porównanie opłacalności upraw wierzby, miskanta i ślazowca  
Źródło: [245] 

 Wierzba Miskant Ślazowiec 
pensylwański 

Koszty załoŜenia plantacji [zł/ha] 

Przeciętne koszty załoŜenia plantacji  9060 23075 10137 

Dopłata do załoŜenia plantacji 4300 7200 4080 

Koszt załoŜenia plantacji po uwzględnieniu dopłat 4760 15875 6057 

Koszty prowadzenia plantacji w trakcie eksploatacji [zł/ha/rok]   

Koszty prowadzenia plantacji (pielęgnacja i zbiór) 4000* 1821 2236 

Koszty likwidacji plantacji [zł/ha]  1078 978 978 

Łączne koszty posiadania plantacji energetycznej  

zł/ha/15 lat  25838 44168 40575 

zł/ha/1 rok  1723 2945 2705 

Porównanie opłacalności produkcji dla wybranych gatunków przy średniej cenie i plonie (loco pole) 

  Wierzba 
(zbierana w 

cyklu co 3 lata) 
Miskant 

Ślazowiec 

Pensylwański 

Koszty produkcji [zł/ha/rok] 1723 2945 2705 

Plon [t/ha/rok] suchej masy i zakres zmienności 9  
 (7-11) 

12 
(9-15) 

9 
(7-11) 

Koszt produkcji [zł/t/rok] i zakres zmienności 191 
(246-157) 

245 
(327-196) 

301 
(386-246) 

Cena [zł/t] suchej masy paliwa i zakres zmienności 288**  

(256-320) 
288**  

(256-320) 
288**  

(256-320) 

Zysk/Strata [zł/t/rok] suchej masy i zakres zmienności 150 
(79-207) 

77 
(-23-149) 

35 
(-67-111) 

Zysk/Strata [zł/ha/rok] i zakres zmienności 1351 
(551-2279) 

924 
(-205-2241) 

317 
(-467-1226) 

*w przypadku wierzby zbieranej w cyklu trzyletnim koszt ponoszony raz na 3 lata  
**cena paliwa przy załoŜeniu ceny energii równej 16.45 (14.6-18.3) zł/GJ i wartości opałowej około 17.5 GJ/t. 

Jak widać zapewnienie minimalnego zysku z upraw wierzby wymaga załoŜenia, Ŝe średnie 
ceny energii z biomasy pozaleśnej nie mogą być niŜsze niŜ około 14 zł/GJ (co daje juŜ straty 
dla innych upraw). Dla podsumowania analiz przeprowadzonych w publikacji [245], 
na Rys. 3.3.1 porównano opłacalność podstawowych upraw energetycznych na plantacjach 
trwałych i zbóŜ, w warunkach zmiennych plonów i cen.  

Dane zilustrowane na Rys. 3.3.1 pokazują, Ŝe najmniej wraŜliwa na czynniki pogodowe 
i sytuację rynkową (poziomy plonów i cen) jest plantacja wierzby energetycznej prowadzona 
w cyklu trzyletnim. Z kolei plantacje ślazowca przy niekorzystnych warunkach rynkowych 
(niskich plonach i cenach) przynoszą straty dla producenta. Uprawa miskanta wykazuje 
mniejszą wraŜliwość na niski plon w porównaniu ze ślazowcem. Plantacje wierzby i miskanta 
są porównywalnie opłacalne z innymi uprawami rolnymi, natomiast uprawa ślazowca daje 
mniejsze dochody niŜ uprawa zbóŜ.  
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Rys.3.3.5. Porównanie wyniku finansowego w produkcji wybranych roślin w warunkach 

zmienności plonów i cen  
Źródło: [245] 

Podejmując decyzję o załoŜeniu plantacji roślin energetycznych rolnik  musi  mieć 
zagwarantowaną wieloletnią  umowę kontraktacji (maksymalnie nawet 15 – 20 lat) z odbiorcą 
biomasy (z przedsiębiorstwem energetycznym lub z pośrednikiem agregującym dostawy). 
Zawieranie takich umów jest istotne takŜe z punktu widzenia przedsiębiorstwa 
energetycznego, który musi mieć zapewnione stałe dostawy biomasy w potrzebnych 
ilościach. W takiej umowie producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć 
kontraktuj ącemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego typu. Kontraktujący 
zobowiązuje się natomiast do odbioru dostarczonych produktów w ustalonym terminie 
oraz zapłaty umówionej ceny. Określone w umowie kontraktacyjnej ceny nie mogą być 
stałe, poniewaŜ muszą one być uzaleŜnione od ceny zbóŜ, plonów zbóŜ, kosztów ich 
produkcji, plonów biomasy oraz kosztów jej produkcji i okresu dostawy.  

Ze względu na przewidywaną dominującą rolę trwałych upraw energetycznych 
w zaopatrzeniu energetyki zawodowej w biomasę moŜna przyjąć, Ŝe producenci biomasy 
będą w stanie wymusić cenę opłacalną dla większości producentów, na poziomie zbliŜonym 
do opłacalności innych upraw rolnych. Ilustrują to oszacowania zawarte na stronie  
[243] (dostęp: lipiec 2010) przedstawione w Tabeli 3.3.21.  

Tabela 3.3.21. Wpływ plonowania biomasy na ceny GJ energii w niej zawartej  
Źródło: [243] (dostęp: lipiec 2010) 

Roślina 
Plon t/ha suchej masy Wzrost 

plonu 
Cena zł/GJ Spadek 

ceny osiągany zwiększony pl.osiągany pl.zwiększony 
Wierzba kompleks 8 10 11 10 % 22.61 20.79 8 % 
Wierzba kompleks 9 9 10 11 % 20.63 18.82 9 % 
Miskant 14 15 7 % 12.23 9.28 24 % 
Ślazowiec 9 10 11 % 16.99 15.36 10 % 
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W związku z tym, przy małym plonowaniu (spowodowanym np. suszą), cena biomasy będzie 
wyŜsza. Dla przedsiębiorstw energetycznych oznacza to, Ŝe konieczna jest ciągła analiza sytuacji 
rynkowej w produkcji zbóŜ oraz upraw energetycznych i w oparciu o nią bieŜące szacowanie cen 
biomasy. Na portalu internetowym Bio-Energia [243] (dostęp: lipiec 2010) został opracowany 
kalkulator pokazujący aktualne i prognozowane ceny biomasy, szacowane tak, aby były opłacalne 
dla rolnika i akceptowalne dla przedsiębiorstwa energetycznego. Takie narzędzia mają słuŜyć 
zarówno rolnikom jak i przedsiębiorstwom energetycznym zainteresowanym dostawami biomasy.  

Jak juŜ wspomniano wcześniej (patrz podrozdz.3.3.1.3) od roku 2010 r. wycofano 
dotychczasowe dopłaty do upraw roślin energetycznych na plantacjach. Dopłaty wynosiły 
45 Euro/ha, czyli około 180 zł/ha. W praktyce wypłacano mniejszą kwotę (około 70% kwoty 
pierwotnej), czyli około 120 zł/ha (w zaleŜności od kursu Euro/zł). W ogólnym rozrachunku 
oznacza to dla producentów biomasy wzrost kosztów jej produkcji na plantacjach. Rząd 
wielkości zysków pokazany na Rys. 3.3.1 i w Tabeli 3.3.20 wskazuje, Ŝe kwota ta nie powinna 
mieć istotnego wpływu na sytuację rynkową, chociaŜ przy niskich i średnich plonach moŜe 
wywoływać presję na podniesienie cen rynkowych biomasy. 

3.3.3.2. Ceny rynkowe i formuła cenowa do obliczania kosztów pozyskania 
biomasy stałej w energetyce zawodowej  

Ze względu na zróŜnicowane uwarunkowania prawne, rynkowe i technologiczne, dla 
energetyki zawodowej cena rynkowa 1 GJ energii jest zaleŜna od następujących czynników: 
a) pochodzenie, czyli grupa biomasy (leśna, pozaleśna) – w związku z większym popytem 

na biomasę pozaleśną, który wynika z wprowadzenia rozporządzenia [232] o 
obowiązkowym, wzrastającym udziale biomasy pozaleśnej w mieszance paliwowej,  

b) materiału biopaliwa, ze względu na właściwości technologiczne w procesie spalania 
(zawartości niepoŜądanych substancji, niekorzystny wpływ na procesy przygotowania 
paliwa i jego spalania),  

c) stopień przetworzenia paliwa, od którego zaleŜy gęstość transportowa i proces 
przygotowania surowca do spalania.  

Popyt na biomasę pozaleśną jest coraz większy i będzie wzrastał w związku z wprowadzonym 
Rozporządzeniem [232], dotyczącym udziału biomasy pozaleśnej w łącznym zuŜyciu 
biomasy do celów energetycznych (patrz rozdział 2.4.3, Tabela 2.4.1). W związku z tym cena 
biomasy pozaleśnej jest i będzie wyŜsza od ceny biomasy leśnej.  

Cena rynkowa roŜnych rodzajów biomasy (ze względu na stopień jej przetworzenia) jest 
róŜna z uwagi na zróŜnicowaną gęstość nasypową biomasy, a co za tym idzie kłopotliwy 
transport tego paliwa. Niekorzystnym zjawiskiem, związanym z jej małą gęstością, jest 
występowanie ograniczeń objętościowych (zamiast masowych) podczas transportu biomasy. 
Wysoki stopień przetworzenia biomasy w znacznym stopniu minimalizuje ten problem, 
jednak pociąga to za sobą dodatkowe koszty przetwarzania, a zatem i wzrost ceny takiego 
paliwa. DuŜy wpływ na ostateczną cenę peletu, czy brykietu, ma oczywiście cena surowca 
z jakiego są one produkowane. Mokry surowiec jest tańszy od suchego, ale suszenie znacznie 
podnosi koszty produkcji [223], a sezonowanie obniŜa wartość rynkową biomasy. Oznacza to, 
Ŝe ceny biomasy przetworzonej będą praktycznie stałe w ciągu roku, natomiast ceny biomasy 
nieprzetworzonej z upraw trwałych powinny być zaleŜne od pory roku.  

Wybrane wartości średnich cen energii z róŜnych biopaliw stałych na rynkach Unii 
Europejskiej w latach 2004 – 2008, zaczerpnięte z [http://bio-energia.pl/] (lipiec 2010), 
zestawiono w Tabeli 3.3.22. Jak widać ceny zrębków leśnych kształtowały się nieco powyŜej 
ceny energii w miale węglowym energetycznym w Polsce, która do 2008 roku wynosiła 10.7 
zł/GJ [121]. Ceny energii ze słomy były nieco wyŜsze, a z pelet blisko dwukrotnie wyŜsze.  
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Tabela 3.3.22. Ceny energii z biopaliw stałych luzem na rynku UE (zł/GJ 
(wilgotność w stanie roboczym)  

Źródło: http://bio-energia.pl/ (dostęp: lipiec 2010) 

Rok Zrębki 
leśne 

Zrębki 
wierzby 

Słoma Pelet 
drewno 

Pelet 
słoma 

Brykiet 
słoma 

2004 10  11 20   
2005 13  17 22   
2006 13  16 26 22  
2007 15  17 32   
2008 18 25 17 22  18 

Pozyskanie informacji o cenach biomasy w Polsce jest utrudnione ze względu na brak 
ukształtowanego instytucjonalnie rynku. Do 2010 roku nie uruchomiono jeszcze giełdy biopaliw 
stałych, choć takie zamierzenia były juŜ sygnalizowane. Dane publikowane w czasopismach 
fachowych są często orientacyjne i stosunkowo szybko ulegają dezaktualizacji. W Tabeli 3.3.23 
zamieszczono ceny netto zaczerpnięte z publikacji [55], [196], które dają obraz relacji 
cenowych dla róŜnych biopaliw stałych i dla miału energetycznego. Ceny z [196] (obejmujące 
podatek VAT i koszt dostawy) przeliczono na cenę netto wg stawki VAT 22%.  

BieŜącą sytuację na tym rynku moŜna śledzić na podstawie informacji internetowych. 
Funkcjonują liczne vortale i portale internetowe oraz fora dyskusyjne, na których komunikują się 
producenci i odbiorcy biomasy. Zgłaszane są tam liczne oferty kupna i sprzedaŜy, ale przewaŜnie 
bez podania ceny. Informacje o cenach, dostępne w Internecie, są na ogół wyrywkowe i często 
niekompletne (np. oferta cenowa słomy, czy odpadów przetwórstwa rolnego nie zawiera 
informacji o właściwościach i postaci, nie precyzuje się czy cena obejmuje podatek VAT). Nie 
podaje się teŜ właściwości fizycznych biopaliwa, ale moŜna je odtworzyć z wystarczającą 
dokładnością na podstawie danych z Tabel 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8. Ceny biomasy w postaci 
rozdrobnionej (trociny, zrębki, pył drzewny, wióry) określane są niekiedy w zł/mp, co wobec 
pomijalnego pęcznienia takiej postaci materiału (patrz Rozdz.2.2.3.2) oznacza cenę suchej masy 
w ilości odpowiadającej gęstości nasypowej suchej (wartość opałowa suchej masy jest dla danego 
materiału stała, a więc cena dotyczy pośrednio ceny energii chemicznej zawartej w biomasie, 
z pominięciem energii parowania wody wytworzonej z wodoru, która stanowi około 5-10% ciepła 
spalania). W ofertach biomasy drzewnej, adresowanych przewaŜnie do przetwórców i odbiorców 
rozproszonych, rzadko zamieszczane są informacje o pochodzeniu (grupie biomasy), a ma to duŜe 
znaczenie dla energetyki zawodowej. 

Tabela 3.3.23. Zestawienie cen róŜnych typów biomasy i współczynniki cen biomasy względem cen 
miału węglowego wg cennika KWSA (www.kwsa.pl, dostęp: czerwiec 2010)  w róŜnych latach 

Źródło: [55], [196] 

Klasa grf 

Ceny dla energetyki w roku 2006 
wg [55] 

Ceny dla gospodarstw domowych 
w roku 2010 wg [196] 

Cena 
[zł/GJ] 

Współczynnik ceny 
biomasy względem ceny 

miału węglowego 

Cena 
[zł/GJ] 

Współczynnik ceny 
biomasy względem ceny 

miału węglowego 
Słoma 8.97 0.84 12.43 0.69 
Drewno rąbane w = 20% 6.80 0.64 17.71 0.97 
Zrębki drzewne w = 30% 11.30 1.05 18.82 1.04 
Pelety 21.00 1.97 42.70 2.35 
Brykiet ze słomy 17.60 1.66   
Miał węglowy 10.70 1.00 18.13 1.00 
Cena miału węglowego w 2006 roku wynosiła 10.70 zł/GJ (co dawało 243 zł/t przy wartości opałowej 22.70 GJ/t) 
Według cennika Kompanii Węglowej SA dla sortymentów miałowych, od 1.01.2010 cena miału węglowego 
o wartości opałowej 23 GJ/t i zawartości siarki >1% wynosiła 281.30 zł/t netto loco kopalnia, co daje 12.23 zł/GJ.  
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Niektóre oferty cenowe są silnie zróŜnicowane równieŜ w zaleŜności od wielkości dostawy, 
co nie ma istotnego znaczenia dla energetyki zawodowej, która jest duŜym odbiorcą, a więc ma 
moŜliwość uzyskania cen niŜszych niŜ odbiorcy indywidualni, czy nawet energetyka komunalna.  

W Tabeli 3.3.24 zestawiono pozyskane z Internetu informacje cenowe, na ogół z 2010 roku.  

Tabela 3.3.24. Ceny biopaliw stałych wg danych zamieszczonych w Internecie i oparte na nich 
oszacowania własne cen energii w biomasie 

 śródło: opracowanie własne wg stron (a) - (o) (dostęp: lipiec 2010) 

Nr Biomasa 
Źródło/ 

rok 
Cena 

Typ 
Wo 

GJ/t 
Ce.biom  

Ce.miału 

Ce.biom  

Ce.zr.wierz zł/t zł/GJ 
1 Słoma a/2010 140 10.8 R R8 13.0 0.88 0.74 
2 Słoma jęczmienna b/2010 150 11.0 R R18 13.6 0.90 0.76 
3 Słoma kostki  d/2010 160 11.4 R R18 14.0 0.93 0.78 
4 Drewno rąbane twarde e/2010 190 12.2 L L18 15.6 1.00 0.84 
5 Zrębki drzewne ze skarp d/2010 170 14.8 R P5 11.5 1.21 1.00 
6 Zrębki wierzby b/2010 175 14.6 R P2 12.0 1.19 1.00 
7 Zrębki drzewne tartaczne d/2010 160 10.7 L P9 15.0 0.87 0.73 
8 Biomasa dla kotłowni  f/2010 160 13.3 R P2 12.0 1.09 0.92 
9 Brykiet słomiany g/2010 300 18.2 R P23 16.5 1.49 1.25 
10 Brykiet ze słomy d/2010 283 17.7 R P23 16.0 1.45 1.22 
11 Brykiet ze słomy b/2010 320 19.4 R P23 16.5 1.59 1.34 
12 Brykiet z drewna (tward) c/2010 490 27.2 R P23 18.0 2.22 1.87 
13 Brykiet drzewny j/2006 310 17.2 L P23 18.0 1.41 1.18 
14 Brykiet z trocin dębu d/2010 550 30.6 L P23 18.0 2.50 2.10 
15 Brykiet z trocin buka d/2010 600 33.3 L P23 18.0 2.72 2.29 
16 Trociny w tartaku h/2006 140 14.0 L P28 10.0 1.15 0.97 
17 Trociny leśne a/2010 100 11.9 L P18 8.4 0.97 0.82 
18 Trociny z terenu a/2010 88 14.6 R P18 6.0 1.19 1.00 
19 Pelet liściasty c/2010 566 33.3 R P14 17.0 2.72 2.29 
20 Pelet drzewny g/2010 650 37.1 L P20 17.5 3.03 2.55 
21 Pelet drzewny i/2008 695 39.7 L P20 17.5 3.25 2.73 
22 Pelet z trocin  j/2010 690 39.4 L P20 17.5 3.22 2.71 
23 Pelet z olchy, topoli k/2010 480 28.2 R P15 17.0 2.31 1.93 
24 Pelet z łuski słonecznika j/2010 450 27.3 R P19 16.5 2.23 1.87 
25 Pelet z łuski słonecznika k/2010 440 26.7 R P19 16.5 2.18 1.83 
26 Pelet z łuski słonecznika k/2009 410 24.8 R P19 16.5 2.03 1.71 
27 Pelet z łuski słonecznika l/2010 400 24.2 R P19 16.5 1.98 1.66 
28 Pelet agro otręby, plewy k/2010 395 26.3 R R23 15.0 2.15 1.81 
29 ZboŜa m/2010 600 36.4 R R19 16.5 2.98 2.50 
30 Makuch rzepakowy [223] 440 22.0 R R22 20.0 1.80 1.51 
31 Otręby pszenne Ŝytnie k/2010 275 18.3 R R23 15.0 1.50 1.26 
32 Łuski słonecznika  o/2010 260 15.3 R R21 17.0 1.25 1.05 

a) http://odnawialnezrodlaenergii.pl/index.php/components/com_jcomments/index.php?option=com_adsmanager&page 
b) http://odnawialnezrodlaenergii.pl/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=466 
c) http://ebiomasa.pl/Opal/Ceny-Biomasy/;   
d) http://ebiomasa.pl/Kupie-Sprzedam/Biomasa-biopaliwa.html 
e) http://www.drewno.rzeszow.pl/ 
f) http://www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl/poradniki/retscreen/document.2007-07-26.2764048757 
g) http://www.instalacjebudowlane.pl/5173-33-68.htm 
h) http://www.ekoenergia.pl/index.php?id_akt=335&plik=Biomasa_na_pelet.html 
i) http://www.ekopelet.com.pl/html/ekonomia.html 
j) http://www.econatura.pl/index.php?name=oferta&id=0 
k) http://odnawialnezrodlaenergii.pl/index.php/components/com_jcomments/index.php?option=com_adsmanager&page=how_ad&

adid=761 
l) http://odnawialnezrodlaenergii.pl/index.php/components/com_jcomments/index.php?searchword=cena+395&ordering

=&searchphrase=all&option=com_search 
m) www.cire.pl 
n) Drewno i słoma jako Paliwa – Poradnik. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii (BAPE), Gdańsk 2005 
o) www.biotrade.pl/ 



 
164 

Dla ujednolicenia, dane wyraŜone w zł/mp są przeliczone na masę materiału, a dla wszystkich 
ofert obliczono szacunkowo odpowiadającą im cenę energii. ZałoŜono parametry fizyczne wg 
danych z Tabel 2.2.6 – 2.2.9. Ich źródło podano w kolumnie „Typ” (R – rolna, L – leśna,  
Pnr – numer produktu z Tabeli 2.2.9). Podano teŜ oszacowaną wartość opałową Wo.  

Jak widać ceny słomy są niskie, gdyŜ łączy ona w sobie dwie negatywne cechy paliwa: niską 
gęstość (czyli małą wydajność transportową) oraz wysoką zawartość substancji 
przyspieszających korozję i niszczenie instalacji.  

NajwyŜsze ceny mają biopaliwa wysoko przetworzone, tj. pelety, które charakteryzują się duŜą 
koncentracją energii w jednostce objętości nasypowej, a zatem są nie tylko paliwem 
wartościowym ekologicznie, ale takŜe łatwym do transportu. Pelety, a takŜe brykiety moŜna 
pozyskiwać ze znacznie większego obszaru niŜ biomasę nieprzetworzoną, co zmniejsza ryzyko 
ich dostaw. Z drugiej strony naleŜy się liczyć z konkurencją energetyki rozproszonej, dla której 
brykiety, a szczególnie pelety, są atrakcyjnym paliwem, konkurencyjnym względem gazu 
ziemnego, czy oleju opałowego. 

W badaniach prowadzonych w tej rozprawie konieczne jest stosowanie uniwersalnej formuły 
cenowej, według której będzie obliczana cena z jawnym uwzględnieniem omówionych 
czynników (a) – (c) omówionych wyŜej. Do tego celu proponuje się zastosowanie następującej 
zaleŜności określającej cenę wyjściową CBE biomasy loco dostawca dla elektrowni (koszty 
transportu do elektrowni będą obliczanie oddzielnie), którą moŜna przyjąć jako punkt wyjścia 
przy ustalaniu ostatecznej ceny przy bieŜącej sytuacji rynkowej: 

frgErefBE wwwCC ⋅⋅⋅=     (3.3.7) 

gdzie CEref oznacza cenę jednego GJ energii w paliwie referencyjnym (podstawowym), 
natomiast wg, wr, wf oznaczają współczynniki przeliczeniowe ze względu na pochodzenie 
paliwa (g), rodzaj materiału (r  ) oraz jego postać (formę f).  

Dla energetyki zawodowej, opartej na węglu kamiennym, jako cenę CEref przyjmuje się cenę 
1 GJ energii w miale energetycznym (średnią w danym roku dla całej energetyki polskiej). 
Według cennika Kompanii Węglowej SA nr ME/Z/P/W/06/2010 dla sortymentów miarowych, 
od 1.01.2010 cena miału węglowego o wartości opałowej 23 GJ/t i zawartości siarki >1% 
wynosiła 281.30 zł/t netto loco kopalnia, co daje 12.23 zł/GJ52. Taka wartość zostanie przyjęta 
w obliczeniach wykonywanych w ramach tej rozprawy.  

Współczynnik wg róŜnicuje cenę biomasy ze względu na jej pochodzenie. Dla biomasy 
pozaleśnej (wgII – grupa II) jego wartość odzwierciedla ogólną sytuację na rynku biomasy, 
w szczególności podaŜ biomasy zaleŜną od konkurencji eksportu i innych odbiorców biopaliw 
stałych. W punkcie wyjścia niniejszych analiz (wrzesień 2010) zakłada się dla niego wartość 1. 
Dla biomasy leśnej (grupa I) współczynnik wgI jest znacząco niŜszy od 1, ze względu na 
mniejsze zainteresowanie energetyki zawodowej tym paliwem spowodowane ograniczeniami 
prawnymi jego wykorzystania w kotłach duŜej mocy.  

Współczynnik wr zaleŜy od względnej uŜyteczności materiału jako paliwa, tak ze względu na 
jego właściwości chemiczne, jak i zapotrzebowanie. Jego wartości będą wyŜsze dla substancji 
o wysokim cieple spalania i korzystnym składzie chemicznym, mających najmniejszy wpływ 
na przebieg procesu spalania w kotłach energetycznych. Będzie to w szczególności 
wysokokaloryczne drewno twarde, makuch rzepakowy, zboŜa, łuski słonecznika. NiŜsze 
wartości naleŜy przypisać dla słomy, mozgi trzcinowatej, odpadów przemysłu przetwórstwa 

                                                 
52 Cena ta jest zgodna z oszacowaniami określonymi na podstawie pracy [121], gdzie podano, Ŝe średnia cena 
miału dla energetyki zawodowej wzrosła o 14.3% względem roku 2006, kiedy wynosiła 10.70 zł/GJ. 
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spoŜywczego, których spalanie powoduje przyspieszoną korozję. Współczynnik ten będzie 
równieŜ wykorzystany do odwzorowania sytuacji podaŜowej na rynku biomasy, zaleŜnej od 
plonowania upraw, szczególnie upraw trwałych, które w najbliŜszych latach będą głównym 
źródłem biopaliw stałych dla energetyki zawodowej. MoŜe on być równieŜ zróŜnicowany 
w poszczególnych okresach roku – niŜszy w okresie zbiorów trwałych upraw roślin 
energetycznych (duŜa podaŜ w okresie zimowym), wyŜszy w okresie letnim dla biomasy 
sezonowanej (kompensacja omówionych wcześniej strat z tytułu sezonowania).  

Współczynnik wf odzwierciedla uŜyteczność paliwa z punktu widzenia logistyki dostaw 
i wykorzystania w elektrowni (transport, magazynowanie, rozdrabnianie). ZaleŜy on od 
stopnia przetworzenia paliwa, a co za tym idzie od gęstości nasypowej (co ma istotny wpływ 
na koszty transportu). Jako postać odniesienia przyjmuje się zrębki drzewne, będące 
podstawową formą biopaliwa stałego w energetyce zawodowej, dla których zakłada się 
wartość 1. Znacznie wyŜsze wartości naleŜy przyjąć dla paliw wysoko przetworzonych, dla 
których musi on uwzględnić koszty przetwarzania surowców pierwotnych.  

Dla potrzeb szacunkowych obliczeń prowadzonych w tej pracy przyjmuje się, Ŝe współczynniki 
wr i wf nie zaleŜą od pochodzenia (grupy) biomasy, a wf mają takie same wartości dla 
biomasy o tej samej postaci z róŜnych materiałów, np. dla peletów, brykietów, zrębków. 
ZróŜnicowanie cen, w zaleŜności od rodzaju materiału, powinno być ujęte uśrednionym 
współczynnikiem wr. Podobnie moŜna oczekiwać, Ŝe wartości współczynnika wr dla całych klas 
materiałów (drewno miękkie, drewno twarde, biomasa słomiasta, odpady przetwórstwa 
spoŜywczego) mają tę sama wartość. 

Zakładając arbitralnie wartość wgII=1 dla danych z sierpnia 2010 oraz wfzrębów=1, powyŜsze 
współczynniki oblicza się na podstawie dostępnych danych rynkowych według następujących 
wzorów: 

wgI= 
cena 1 GJ ze zrębków drewna leśnego, miękkiego o średnich rozmiarach 

(3.3.8) cena 1 GJ ze zrębków wierzby energetycznej o podobnych rozmiarach 

 

wgII=  
cena 1 GJ ze zrębków wierzby energetycznej 

(3.3.9) cena 1 GJ ze zrębków wierzby energetycznej w sierpniu 2010 r. (14.6 zł/GJ) 

 

wf= 
cena 1 GJ z biomasy określonej postaci z drewna miękkiego 

(3.3.10)(cena 1 GJ ze zrębków wierzby energetycznej)×wg  

 

wr= 
cena 1 GJ z biomasy z danego materiału  

(3.3.11)(cena 1 GJ ze zrębków wierzby energetycznej)×wg×wf  

Dla rodzajów biomasy innych niŜ drewno miękkie, współczynniki wf i wf określa łącznie się 
metodą prób.  

Według informacji, pozyskanych w jednej z elektrowni współspalających biomasę, w 2008 roku 
współczynnik wgII wynosił wgI=  19/26 ≈ 0.73. Wartość tę potwierdza stosunek cen biomasy 
z pozycji 6 i 7 w Tabeli 3.3.24 (patrz wzór 3.3.6), który wynosi 0.7311.  

Wartości współczynników wg, wf i wr dobrano metodą prób na podstawie danych zamieszczonych 
w Tabeli 3.3.24. Przedstawiono je w Tabeli 3.3.25, wraz z wartościami współczynnika łącznego 
wC= wg·wf ·wr oraz stosunku ceny za GJ do współczynnika wC. Stosunek ten (ostatnia kolumna), 
w przypadku idealnego odwzorowania ceny faktycznej, wynosiłby 1.00. Odchyłki od tej wartości 
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ilustrują zatem błędy formuły cenowej (3.3.7), przy załoŜeniu, Ŝe wartości wg, wf i wr 
są niezaleŜne. Błędy tego przybliŜenia mogą być analizowane metodami Monte Carlo przy 
losowo zmiennych wartościach współczynników dla biomasy od róŜnych dostawców. Istotne jest 
natomiast określenie zakresu potencjalnej zmienności tych współczynników. 

Tabela 3.3.25. Współczynniki formuły cenowej (3.3.7) dla produktów z biomasy przedstawionych 
w Tabeli 3.3.24 oraz wskaźnik dokładności formuły CBE/wc dla tych produktów  

Źródło: obliczenia własne i dane internetowe jak z Tabeli 3.3.24 

Nr Biomasa 
Ce.biom  

Ce.miału 
wg wr wf wC= 

wg·wf ·wr 

Ce.biomasy  
________________________________________   

wC 

1 Słoma baloty 0.88 1.00 1.00 0.90 0.90 0.98 

2 Słoma jęczmienna baloty 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 1.00 

3 Słoma kostki  0.93 1.00 1.00 0.93 0.93 1.00 

4 Drewno rąbane twarde 1.00 0.73 2.40 0.57 1.00 1.00 

5 Zrębki drzewne ze skarp 1.21 1.00 1.20 1.00 1.20 1.01 

6 Zrębki wierzby 1.19 1.00 1.20 1.00 1.20 0.99 

7 Zrębki drzewne tartaczne 0.87 0.73 1.20 1.00 0.88 0.99 

8 Biomasa dla kotłowni  1.09 1.00 1.20 1.00 1.20 0.91 

9 Brykiet słomiany 1.49 1.00 1.00 1.45 1.45 1.03 

10 Brykiet ze słomy 1.45 1.00 1.00 1.45 1.45 1.00 

11 Brykiet ze słomy 1.59 1.00 1.00 1.45 1.45 1.10 

12 Brykiet z drewna (tward) 2.22 0.73 2.40 1.45 2.54 0.87 

13 Brykiet drzewny 1.41 0.73 1.20 1.45 1.27 1.11 

14 Brykiet z trocin dębu 2.50 0.73 2.40 1.45 2.54 0.98 

15 Brykiet z trocin buka 2.72 0.73 2.40 1.45 2.54 1.07 

16 Trociny w tartaku 1.15 0.73 1.20 1.10 0.96 1.19 

17 Trociny leśne 0.97 0.73 1.20 1.10 0.96 1.01 

18 Trociny z terenu 1.19 1.00 1.20 1.10 1.32 0.90 

19 Pelet liściasty 2.72 1.00 1.20 1.95 2.34 1.16 

20 Pelet drzewny 3.03 1.00 1.20 1.95 2.34 1.29 

21 Pelet drzewny 3.25 0.73 2.40 1.95 3.42 0.95 

22 Pelet z trocin  3.22 0.73 2.40 1.95 3.42 0.94 

23 Pelet z olchy, topoli 2.31 1.00 1.20 1.95 2.34 0.99 

24 Pelet z łuski słonecznika 2.23 1.00 1.10 1.95 2.15 1.04 

25 Pelet z łuski słonecznika 2.18 1.00 1.10 1.95 2.15 1.02 

26 Pelet z łuski słonecznika 2.03 1.00 1.10 1.95 2.15 0.95 

27 Pelet z łuski słonecznika 1.98 1.00 1.10 1.95 2.15 0.92 

28 Pelet agro otręby, plewy 2.15 1.00 1.10 1.95 2.15 1.00 

29 ZboŜa 2.98 1.00 1.40 1.95 2.73 1.09 

30 Makuch rzepakowy 1.80 1.00 1.50 1.20 1.8 1.00 

31 Otręby pszenne Ŝytnie 1.50 1.00 1.40 1.10 1.54 0.97 

31 Łuski słonecznika  1.25 1.00 1.10 1.10 1.21 1.03 

W Tabeli 3.3.26 zamieszczono wartości współczynników wg, wr, wf przypisane do kategorii 
(g), ( r) i (f) na podstawie oszacowań przedstawionych w Tabeli 3.3.26. Wykorzystano takŜe 
informacje uzyskane w ramach wywiadów prowadzonych w przedsiębiorstwach energetycznych. 
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Podano zakresy niepewności tych współczynników określone na podstawie błędów formuły 
(3.3.7), pokazanych w Tabeli 3.3.25. Wzięto pod uwagę fakt, Ŝe wartości cen w Tabeli 3.3.24 
dla granulatów drzewnych są zbliŜone do maksymalnych, jako Ŝe produkty te są oferowane 
głównie dla odbiorców rozproszonych, a energetyka moŜe uzyskiwać ceny niŜsze. 
Niepewność tych cen ma mniejsze znaczenie, gdyŜ energetyka zawodowa nie korzysta 
z granulatów z drewna twardego leśnego. Zakres zmienności współczynnika wr dla drewna 
miękkiego i upraw trwałych uwzględnia zmiany sezonowe, wynikające ze strat sezonowania.  

Tabela 3.3.26. Współczynniki formuły cenowej (3.3.7) wg kategorii g, r, f  
Źródło: opracowanie własne 

 
Grupa (pochodzenie) biomasy 

wg 
Wartość nominalna Zakres 

I Leśna (grupa I) 0.73 0.71-0.77 
II Pozaleśna (grupa II) 1 >1 
 

Rodzaj materiału biomasy stałej 
wr 

Wartość nominalna Zakres 
1 Drewno miękkie (wierzba, topola, olcha, drewno leśne iglaste)  1.20 1.0-1.4 
2 Drewno twarde (inne leśne liściaste), odpady z sadownictwa  2.4 1-1.2 
3 Miskant 1.2 1.1-1.3 
4 Ślazowiec 1.1 1.0-1.2 
5 Słomy zboŜowe, mozga trzcinowata  1.00 0.95-1.05 
6 Ziarno energetyczne (zboŜe odpadowe), otręby, plewy 1.40 1.35-1.45 
7 Łodygi słonecznika 1.00 0.95-1.05 
8 Łuski słonecznika 1.10 1.05-1.05 
9 Śruta słonecznika 1.10 1.05-1.05 
10 Makuch rzepakowy 1.50 1.45-1.55 
11 Śruta rzepakowa 1.40 1.35-1.45 
12 Wytłoki i inne odpady przemysłowe 1.10 1.05-1.05 
13 Pestki i inne odpady przetwórstwa spoŜywczego 1.10 1.05-1.05 
 

Forma biomasy stałej 
wf 

Wartość nominalna Zakres 
1 Zrębki drzewne (drewno leśne, wierzba, miskant, ślazowiec) 1 1 
2 Drewno lite, rąbane, tarcica  0.57 0.5-0.65 
3 Materiał drobny luzem (trociny, makuchy, łuski, śruta, wytłoki) 1.1 1.05-1.15 
4 Odpady cięcia piłą, wióry 1 0.98-1.02 
5 Pył drzewny 0.95 0.9-1.0 
6 Kostka słomy, ślazowca, traw silnie sprasowana  0.93 0.9-0.95 
7 Baloty, bele słomy, ślazowca, traw (słabo sprasowane) 0.90 0.88-0.93 
8 Sieczka słomy, mozgi 0.85 0.8-0.9 
9 Pelety drzewne, słomy, miskanta, ślazowca, ziarno 1.95 1.85-1.95 
10 Brykiety drzewne, słomy, miskanta, ślazowca 1.45 1.35-1.45 

PowyŜsze dane posłuŜą, wraz z kategoryzacją materiału przyjętą w podrozdziale 2.2.3.2 
w Tabelach 2.2.6, 2.2.7 i 2.2.8, do obliczania wartości opałowej, gęstości transportowej oraz 
ceny w dalszych rozdziałach niniejszej rozprawy.  

3.4. Transport biomasy – aspekty techniczne i ekono miczne 
Transport biomasy do elektrowni moŜe odbywać się z wykorzystaniem samochodów 
(o róŜnej ładowności) lub koleją. Z ankiety przeprowadzonej w poszczególnych 
przedsiębiorstwach energetycznych wynika, Ŝe w ostatnich latach dostawy biomasy prowadzi 
się głównie za pomocą transportu samochodowego, odchodzi się od transportu biomasy 
pojazdami szynowymi. Jako uzasadnienie takich decyzji podaje się m.in. większą 
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elastyczność i szybkość transportu drogowego. Ponadto w przypadku transportu szynowego 
zdarzają się ubytki towaru, a plandekowanie składów generuje dodatkowe koszty.  

3.4.1. Kalkulacja kosztów transportu paliwa (w ęgla i biomasy) kolej ą  

W transporcie kolejowym paliwa dla energetyki zawodowej stosuje się wagony czteroosiowe, 
zwane węglarkami, o objętości 69 m3. KaŜdy wagon mieści 60 t miału węglowego. Firma 
PKP Cargo opublikowała taryfikator opłat za przewozy detaliczne [235], który określa opłaty 
za załadunek i rozładunek, waŜenie oraz opłatę za km przewozu, praktycznie proporcjonalny 
do masy ładunku (mnoŜnik dla węglarek przewoŜących 30 t wynosi 1.2, a dla ładunku 60 t 
2.4). ZaleŜność kosztu transportu od odległości zilustrowano na Rysunku 3.4.1.  

Dla energetyki zawodowej opłaty transportowe ustalane są w drodze przetargu, w stosunku 
do cen detalicznych zawartych w taryfikatorze. Rzeczywiste ceny przewozu paliwa 
za pośrednictwem PKP Cargo są drastycznie niŜsze od cen z taryfikatora, co wynika 
z upustów za wielkość transportu (ilość wagonów) oraz wielkość dostaw rocznie53. 
Przykładowo koszt transportu węgla z odległości 300 km wynosił w PKP Cargo około 
17.5 zł/t w 2010 roku, przy dostawach 0.5 mln ton/rok, podczas gdy według taryfikatora za tę 
samą odległość opłata wynosi około 106.9 zł/t. Rzeczywisty koszt transportu stanowi zatem 
16% ceny z taryfikatora. W sumie wartość upustu wynosi 84%. Oszacowania te dotyczą 
1 węglarki o ładowności 60 t = 69 m3 (gęstość nasypową miału węglowego przyjęto 1.15t/m3).  

Przewoźnik nie liczy kosztu drogi powrotnej (pustego przejazdu), jeśli Elektrownia zapewni 
klienta na powrotny transport, np. transport popiołów na Śląsk (odbiorca – kopalnie). 

Cena węgla w tym przypadku, przy odległości 300 km, wynosi 297 zł/t (razem 
z transportem), czyli około 0.70 – 0.80 zł za GJ. 

Z informacji uzyskanych w drodze wywiadu53 wynika, Ŝe dla przewozu biomasy z odległości 
300 km moŜna liczyć 35 zł/t jako cenę za przewóz. Według taryfikatora, dla odległości 300 
km koszt transportu biomasy wynosi około 109 zł/t dla 30 t biomasy o gęstości nasypowej 
0.44 t/m3. Zatem cena osiągalna to 32% ceny z taryfikatora. Oznacza to, Ŝe opłata za 1 wagon 
jest w przybliŜeniu taka, jak za przewóz węgla. RóŜnica w kosztach transportu węgla 
i biomasy wynika z róŜnych gęstości nasypowych dla poszczególnych paliw. Biomasa 
przewoŜona taką samą węglarką jak węgiel, przy objętości 69 m3 ma masę około 30 – 40 t 
(w zaleŜności od typu biomasy). Zatem cena przewozu biomasy o połowę lŜejszej od węgla, 
będzie dwukrotnie wyŜsza (dostawy wymagają blisko dwukrotnie większej liczby wagonów). 
Cena biomasy przy tej odległości (300 km), według danych pozyskanych w wywiadzie, 
wynosi dla elektrowni, razem z transportem, 180 zł/t, czyli transport kosztuje około 3 zł/GJ.  

W warunkach wolnego rynku i silnej konkurencji w przewozach kolejowych ceny 
negocjowane są dla konkretnych tras z uwzględnieniem dostępności trakcji kolejowej liczby 
punktów agregacji ładunku. W efekcie cena wynegocjowana moŜe być w granicach nawet do 
15% ceny wynikającej z taryfikatora dla węgla i 30% dla biomasy.  

Do kalkulacji kosztów transportu kolejowego w tej rozprawie zostanie zastosowana formuła:  

wdPKPoPKPtEkoltr LdkkuS ⋅⋅+⋅= )(     (3.4.1) 

gdzie Str kol oznacza łączną opłatę za przewóz Lw wagonów na odległość d km (d>30 km), koPKP 
– koszt stały za rozładunek i załadunek oraz waŜenie wagonu, kdPKP – koszt za 1 km przewozu 

                                                 
53 Inforamcje o organizacji transportu oraz o opłatach transportowych koleją i samochodami uzyskano w drodze 
wywiadu telefonicznego w firmie zajmującej się zaopatrzeniem jednej z elektrowni zawodowych w paliwo. 
Informacji udzielił pan Dariusz Giezek – kierownik działu nawęglania w elektrowni Stalowa Wola.  



 
169 

jednym wagonem, a utE jest współczynnikiem upustu dla energetyki zawodowej. Za przewóz do 
30 km pobiera się opłatę stałą. Wartości koPKP i kdPKP będą obliczane według taryfikatora 
PKP Cargo dla węglarek o pojemności 69 m3 i ładunku 60 t (jak dla miału węglowego). Opłata 
do 30 km wg tego taryfikatora wynosi 2462.50 zł na wagon. Zakłada się, Ŝe współczynnik 
upustu utE ma taką samą wartość dla kaŜdego ładunku i wynosi średnio (nominalnie) utE=0.16 
(taki upust daje koszt przewozu 17.6 zł/t węgla na dystansie 300 km), ze zmianami losowymi 
od 0.15 do 0.17. Nominalna opłata za transport do 30 km wynosi 394 zł.  

3.4.2. Kalkulacja kosztów transportu paliw stałych samochodami 

Transportowana biomasa moŜe mieć postać prasowaną (kostki i bale słomy), sypką (trociny, 
zrębki, wióry, otręby, łuski, ziarno, granulaty luzem), litą (deski, zrzyny tartaczne pręty wierzby) 
lub pakowaną – przewóz na europaletach po 750, 800, 880, 960, 1000 kg (pelety, brykiety).  

Na dalekich dystansach transport prowadzony jest z uŜyciem pojazdów wysokotonaŜowych 
(24 – 28 ton ładowności, 30 – 90 m3), a do transportu na odległościach do około 100 km 
stosuje się zwykle pojazdy niskotonaŜowe (tzw. transport lekki, 7 – 16 t ładowności). DuŜe 
przedsiębiorstwa spedycyjne dysponują najczęściej samochodami złoŜonymi z ciągnika 
siodłowego oraz naczep o róŜnej wielkości i objętości, które łączy się z ciągnikiem stosownie 
do specyfiki ładunku. Przewozy materiałów o małej gęstości nasypowej, takich jak biomasa 
Agro, mogą być prowadzone w naczepach o duŜych gabarytach, a względnie małej 
ładowności. Dopuszczalną masę całkowitą (DMC) oraz ich dopuszczalne rozmiary pojazdów, 
w tym pojazdów cięŜarowych, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposaŜenia, z dnia 31 grudnia 2002 r. Ogólnie DMC zaleŜy od liczby osi pojazdu i nie 
moŜe przekraczać 8 t/oś, z wartością maksymalną 32 t dla pojazdów o liczbie osi większej niŜ 
cztery, a 40 t dla ciągników siodłowych z naczepą 3 osiową, tj. o 5 osiach łącznie (do 44 dla 
samochodów przeznaczonych do przewozu kontenerów o masie 40 t). Całkowita długość 
pojazdu cięŜarowego, wraz z naczepą, nie moŜe przekracza 18.75 m, maksymalna długość 
przestrzeni ładunkowej to 16.40 m, a szerokość 2.55 m (dla furgonetek – 2.60 m). 
Maksymalna ładowność duŜej naczepy wynosi 24 – 30 t, masa samego ciągnika 6.6 – 7.5 t 
(w zaleŜności od wyposaŜenia przy dalekich trasach stosuje się kabiny 7.5 t). Masa duŜej 
naczepy 3.osiowej do przewozu biomasy (lŜejsza konstrukcja) wynosi około 7 t.  

Biomasę moŜna przewozić kontenerami (zwykle po dwa kontenery w jednym ładunku), 
wywrotkami lub samochodami z urządzeniami samowyładowczymi. DuŜe samochody, 
stosowane do przewozu biomasy, są na ogół wyposaŜone w urządzenia samowyładowcze, 
takie jak ruchoma podłoga, windy wyładowcze, co znacznie ułatwia i uelastycznia wyładunek 
na składowiskach biomasy u samego odbiorcy (w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej). 
Często w umowie kupna-sprzedaŜy biomasy, zawieranej między dostawcą biomasy 
i elektrownią, transport samochodami samowyładowczymi jest warunkiem koniecznym 
do zawarcia takiej umowy. Ponadto niektóre typy biomasy wymagają zagwarantowania 
zabezpieczenia przed wilgotnością, zarówno w trakcie transportu jak i podczas załadunku 
i rozładunku (np. granulat drzewny). Samochody dostawcze muszą zatem być specjalnie 
dostosowane do przewozu tak wraŜliwego na warunki atmosferyczne materiału.  

Lekki transport lokalny – przewóz biomasy od producenta do punktu agregacji biomasy lub 
odbiorcy indywidualnego – odbywa się pojazdami o stosunkowo niewielkiej ładowności (do 
około 8 ton – ciągnik z przyczepą, małe samochody towarowe), które mogą się poruszać 
takŜe po wąskich drogach, często złej jakości. Ten typ transportu słuŜy do przewozu słomy, 
siana, materiałów sypkich takich jak trociny tartaczne, wióry, zrębki oraz drewno lite. 
Do transportu lokalnego słomy i siana stosowane są przyczepy wielkogabarytowe (do 90 mp), 
którymi przewozi się baloty i sprasowane kostki słomy lub siana (pozwala to uzyskać 
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ładowność około 10 t). Drewno lite, zrzyny tartaczne, tarcicę, pręty wierzby, ślazowca 
i miskanta dowozi się w postaci ułoŜonej, samochodami z dźwigiem wyładowczym (zwanym 
chwytakiem). Maksymalna pojemność ładunku wynosi koło 50 mp. Czas rozładunku jest 
stosunkowo długi i wymaga stałej obecności kierowcy (operatora dźwigu), co zwiększa 
koszty transportu. Biomasę w postaci sypkiej (trociny z lasów i tartaków) wozi się 
kontenerowcami, które mieszczą dwa kontenery o łącznej pojemności 72 mp. Transport ten 
nie wymaga dobrych dróg i moŜe docierać takŜe do rozproszonych wytwórców. 
W przewozach lokalnych materiałów sypkich takich jak ziarno, zrębki, a takŜe granulatów 
drzewnych stosowane są samochody dwuosiowe samowyładowcze otwarte (wywrotki) 
o pojemności ładunku 12 mp i maksymalnej ładowności 8 – 10 t. Przewóz granulatów 
wymaga plandekowania dla ochrony przed zawilgoceniem.  

W transporcie samochodowym na odległości od 30 km stosuje się na mniejszych dystansach 
samochody dwuosiowe, a na większych samochody wielkotonaŜowe. Sprawny rozładunek 
uzyskuje się dla samochodów samowyładowczych, typu wywrotki 3 i 4.osiowe lub z naczepą 
wywrotkową – 5.osiowe. Znaczące usprawnienie rozładunku daje wykorzystanie zamkniętych 
naczep z ruchomą podłogą. Stosowane są one do przewozu luźnej biomasy: zrębków, łusek 
słonecznika, trocin, a takŜe peletów i brykietów. Firmy spedycyjne na swoich stronach 
internetowych lub w ogłoszeniach prezentują niektóre dane techniczne i zdjęcia swojej floty 
samochodowej (np.: www.ebiomasa.pl, www.econatura.pl – dostęp: lipiec 2010). 

Reprezentatywne typy pojazdów samochodowych, uŜywanych do transportu biomasy stałej, 
wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi, przedstawiono w Tabeli 3.4.1.  

Tabela 3.4.1. Podstawowe parametry techniczne pojazdów wykorzystywanych do transportu 
biomasy stałej  

Źródła: ankieta (Zał.1), www.ebiomasa.pl, www.econatura.pl (dostęp: lipiec 2010) 

 Nazwa pojazdu 
Objętość 
ładunku 

Masa ład. 
DMC 

Długość 
pojazdu 

Śred.czas 
rozładunku 

Postać 
biomasy 

ZuŜycie 
paliwa 

1 Samochód wywrotka 2osie 15 m3 
  7 t    
14 t 

6.5 m  
8.0 m 

10 min sypka 
0.13 
l/km 

2 Samochód wywrotka 2osie 20 m3 
8 t       
16 t 

7.0 m  
8.5 m 

10 min 
sypka 

pakowana 
0.14 
l/km 

3 
Samochód wywrotka do 
materiałów sypkich 3osie. 

53 m3 
17 t    
24 t 

9.0 m  
10.5 m 

10 min sypka 
0.22 
l/km 

4 
Ciągn.z naczepą wywrotną, 
otwarty z plandeką 5 osi 

80 m3 
24 t    
38 t 

13.6 m  
16.0 m 

12 min sypka 
0.36 
l/km 

5 
Samochód z prasą, 
zamknięty wywrotka 5 osi 

63 m3 
25 t    
40 t 

12.5 m  
10.0 m 

10 min 
sypka 
luzem 

0.38 
l/km 

6 
Kontenerowiec 4osie: dwa 
kontenery po 36 m3  

72 m3 
20 t    
32 t 

16.0 m  
17.5 m 

15 min 
trociny, 
sypkie 

0.30 
l/km 

7 
Samochód z chwytakiem do 
drewna i tarcicy, 4 osie  

48 m3 
22 t    
32 t 

12.5 m  
14.0 m 

60 min 
zrzyny, 

deski, pręty 
0.30 
l/km 

8 
Ciągn.z naczepą z ruchomą 
podłogą, 4 osie  

90 m3 
20 t    
32 t 

13.6 m  
16.0 m 

20 min sypka 
0.30 
l/km 

9 
Ciągn.z naczepą z ruchomą 
podłogą, 5 osi 

90 m3 
26 t    
40 t 

13.6 m  
16.0 m 

30 min 
sypka 

33Europal. 
0.36 
l/km 

10 
Platforma do przewozu 
słomy i siana  

80 m3 
14 t    
22 t 

10.5 m  
15.0 m 

60 min 
kostki lub 

baloty 
0.15 
l/km 

W kolumnach Masa ład i Długość pojazdu podano w górnych wierszach dane o ładunku (ładowność 
M i długość ładowni), a w dolnych – dla całego pojazdu, tj. masę całkowitą (DMC) i długość pojazdu. 

Pojazdy 1, 2 i 10 są stosowane do przewozów na krótkie odległości. Pojazdy specjalizowane 
3 i 5 mają stosunkowo małą długość, co zwiększa ich moŜliwości dotarcia do lokalnych 
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dostawców. Pojazd 7 słuŜy wyłącznie do transportu drewna kawałkowego. Ogólnie moŜna 
przyjąć, Ŝe dostępność wielkogabarytowych środków transportu jest nieograniczona, 
jakkolwiek mogą wystąpić ograniczenia dla samochodów specjalizowanych (poz. 3 i 5).  

Rynek transportu materiałów sypkich w tym biomasy stałej działa w warunkach silnej konkurencji. 
W związku z tym uzyskanie informacji o kosztach transportu jest coraz trudniejsze. Oferty firm 
przewozowych z lat 2004, 2005, zawierały taryfikatory cenowe (np. strona www.econatura.pl), 
ale w 2010 roku były one juŜ nieaktualne. Informacje o sposobie kalkulowania kosztu, na 
potrzeby dalszych obliczeń prowadzonych w tej pracy, pozyskano w drodze wywiadu ogólnego 
i ankietowego. Formularz ankiety przesłanej do kilku przedsiębiorstw zawiera Załącznik I.  

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, Ŝe koszt transportu liczony jest od całego ładunku, 
niezaleŜnie od masy, przy czym przekroczenie maksymalnego tonaŜu jest niedopuszczalne 
i dla firmy grozi utratą koncesji. Dla pojazdu o określonym tonaŜu ustala się indywidualnie 
odległość progową, do której obowiązuje opłata ryczałtowa, a opłaty za dalsze odległości 
liczy się według stawki za kilometr. Obowiązuje ogólna reguła, Ŝe im dłuŜszy dystans 
przewozu tym korzystniejszy staje się transport cięŜki i odwrotnie, na krótkich dystansach 
korzystniejszy jest transport lekki. Wynika to z oczywistych korzyści skali przewozu, 
a z drugiej strony z konieczności uwzględnienia kosztów postoju i rozładunku (dodatkowego 
czasu pracy kierowcy), które są tym wyŜsze im wyŜszy jest tonaŜ samochodu. Niektórzy 
spedytorzy sugerują, Ŝe najistotniejszym czynnikiem, wpływającym na wycenę usługi, jest czas 
pracy kierowcy. Na dłuŜszych dystansach istotne znaczenie mogą mieć zatem ograniczenia 
ustawowe czasu jazdy kierowcy do 4 godzin, po których musi nastąpić godzinna przerwa na 
wypoczynek. W związku z tym licząc średnio 60 km/h, koszt transportu będzie wzrastał 
skokowo po przekroczeniu 200 – 250 km odcinka trasy. Opłaty mogą równieŜ uwzględniać 
utrudnienia ruchu drogowego, takie jak przejazd przez duŜe miasta. Dla transportu cięŜkiego 
istotne są takŜe warunki pogodowe, w tym zakazy przewozu w okresie letnim przy wysokich 
temperaturach oraz w okresie zimowym ze względu na śliską nawierzchnię. Dodatkowy wpływ 
ma zakaz ruchu drogowego cięŜkiego w okresie nasilenia ruchu samochodów osobowych – dni 
świąteczne i weekendowe. Czynniki te stwarzają z jednej strony faktyczne ograniczenia 
dostępności transportu cięŜkiego, a z drugiej wpływają na kalkulację kosztów przewozu.  

Odrębnym zagadnieniem jest naliczanie opłaty za pusty przewóz powrotny. Zasadniczo 
spedytor jest skłonny naliczać za przewóz pusty stałą stawkę od km, zaleŜną od tonaŜu 
samochodu, taką samą jak za przewóz ładunku na duŜym dystansie. Jednak ta składowa 
kosztów moŜe ulec znaczącemu obniŜeniu, pod warunkiem odpowiedniej organizacji 
transportu, zapewniającej klientów na przewóz powrotny. Firmy spedycyjne dysponują 
obecnie narzędziami komputerowymi zapewniającymi dobór optymalnej trasy 
z uwzględnieniem ładunków powrotnych, co znacząco zwiększa ich konkurencyjność na 
rynku spedycji. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą równieŜ zamawiać takie przewozy, 
zatem kwestia wysokości tej opłaty moŜe być przedmiotem negocjacji.  

Przyjmuje się, Ŝe transport dla zaopatrzenia przedsiębiorstw energetyki zawodowej ma 
charakter masowy, a wiec firmy organizujące takie dostawy mają korzystniejszą sytuację na 
rynku spedycji niŜ klienci detaliczni. Przedsiębiorstwa organizujące dostawy biomasy lub 
same przedsiębiorstwa energetyczne zawierają umowy na dostawy większych ilości towaru 
z firmami spedycyjnymi, wybieranymi na podstawie przetargu i negocjacji cen. W negocjacjach 
cenowych uwzględnia się wszystkie czynniki opisane wyŜej, a zatem koszt transportu moŜe 
być istotnie zindywidualizowany, w zaleŜności od trasy oraz lokalizacji dostawcy i odbiorcy.  

Prowadzenie obliczeń efektywności logistycznej w niniejszej rozprawie wymaga przyjęcia 
formuły cenowej umoŜliwiającej miarodajną kalkulację kosztów transportu z uwzględnieniem 
czynników opisanych powyŜej. Proponuje się formułę o następującej postaci ogólnej:  
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utrudnspostskmspowrtaryfytrs KdKdkwsdSS ++⋅⋅+= )(),( /   (3.4.2) 

gdzie Staryfy(d, s) oznacza koszt wg taryfy podstawowej dla danego pojazdu s i odległości d, 
ks/km oznacza stawkę w zł/km dla pojazdu s, wpowr – wynegocjowany współczynnik opłaty 
powrotnej, Ks post – opłatę dodatkową za postój po przekroczeniu 4 godz. jazdy (przyjmiemy, Ŝe 
będzie ona dodawana za kaŜde kolejne rozpoczęte 250 km trasy), Ks utrudn – opłatę dodatkową za 
utrudnienia specyficzne dla danej trasy (przejazd przez duŜe miasta, zły stan dróg).  

Konstrukcję taryfy podstawowej oparto na następujących przesłankach:  
1) Podstawowym kryterium wyboru środka transportu jest koszt przewozu 1 GJ energii 

zawartej w przewoŜonej biomasie. Koszt ten zaleŜy od masy ładunku, którą ogranicza 
albo ładowności pojazdu, albo objętość przestrzeni ładowni (zaleŜnie od gęstości).  

2) Dla kaŜdego środka transportu naleŜy określić odległość progową (próg 1), do której 
obowiązuje opłata ryczałtowa (opłata 1), obejmująca koszty załadunku i rozładunku, 
specyficzna dla danego typu pojazdu. Dodatkowo określa się odległość graniczną 
(odległość 2), do której obowiązuje pierwsza stawka (zł/km) taka, Ŝe osiągnięcie tej 
odległości daje określony koszt przewozu (koszt 2). Na dłuŜszym dystansie dopłata 
za odległość ponad próg 2 liczona jest wg drugiej stawki, proporcjonalnie do dystansu.  

3) Odległości progowe, opłaty i stawki muszą być tak dobrane, aby dla kaŜdego środka 
transportu wykorzystywanego w praktyce (Tabela 3.4.1) istniał przedział odległości 
i towar (biopaliwo), którego przewóz tym pojazdem jest najtańszy (jest to warunek 
funkcjonowania spedytora na konkurencyjnym rynku usług).   

4) Stawka netto za 1 km, tj. stawka taryfowa, pomniejszona o koszt paliwa (oleju 
napędowego), powinna być wyŜsza dla pojazdów cięŜszych, mających niŜszy stosunek 
masy całkowitej pojazdu (DMC) do maksymalnej masy ładunku M.  

W Tabeli 3.4.2 przedstawiono autorską propozycję taryfikatora dla środków transportu 
zestawionych w Tabeli 3.4.1.  

Tabela 3.4.2. Propozycja własna taryfikatora opłat za transport samochodowy biomasy stałej  
Źródło: opracowanie własne 

 Nazwa pojazdu 
Objętość 
ładunku 

masa ład. 
DMC      

Próg 1 
Opłata 1 

Próg 2 
Koszt 2 

Stawka za odl. 
Ponad próg 2 

1 Samochód wywrotka 2osie 15 m3 
  7 t    
14 t 

15 km 
40 zł 

30 km 
55 zł 

1.90 zł/km 
0.68 zł/km 

2 Samochód wywrotka 2osie 20 m3 
8 t      
16 t 

15 km 
55 zł 

30 km 
65 zł 

2.00 zł/km 
0.71 zł/km 

3 
Samochód wywrotka do 
materiałów sypkich 3osie. 

53 m3 
17 t    
24 t 

50 km 
200 zł 

100 km 
350 zł 

2.35 zł/km 
1.01 zł/km 

4 
Ciągn.z naczepą wywrotną, 
otwarty z plandeką 5 osi 

80 m3 
24 t    
38 t 

100 km 
400 zł 

200 km 
700 zł 

3.30 zł/km 
1.13 zł/km 

5 
Samochód z prasą, zamknięty 
wywrotka 5 osi 

63 m3 
25 t    
40 t 

50 km 
240 zł 

100 km 
400 zł 

4.00 zł/km 
1.50 zł/km 

6 
Kontenerowiec 4osie: dwa 
kontenery po 36 m3  

72 m3 
20 t    
32 t 

30 km 
220 zł 

50 km 
370 zł 

4.50 zł/km 
2.03 zł/km 

7 
Samochód z chwytakiem do 
drewna i tarcicy, 4 osie  

48 m3 
22 t    
32 t 

30 km 
300 zł 

50 km 
380 zł 

5.00 zł/km 
2.57 zł/km 

8 
Ciągn.z naczepą z ruchomą 
podłogą, 4 osie  

90 m3 
20 t    
32 t 

100 km 
450 zł 

200 km 
750 zł 

3.00 zł/km 
1.09 zł/km 

9 
Ciągn.z naczepą z ruchomą 
podłogą, 5 osi 

90 m3 
26 t    
40 t 

100 km 
510 zł 

200 km 
800 zł 

3.10 zł/km 
1.03 zł/km 

10 
Platforma do przewozu słomy 
i siana  

80 m3 
14 t    
22 t 

15 km 
160 zł 

30 km 
320 zł 

2.00 zł/km 
0.71 zł/km 

ZałoŜenie 4 odzwierciedla efekt skali i powinno gwarantować opłacalność eksploatacji 
pojazdów cięŜkich. Ponadto opłaty i stawki netto są wyŜsze dla pojazdów specjalistycznych. 
Parametry taryfikatora dobrano na podstawie informacji pozyskanych z wywiadów 
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w przedsiębiorstwach spedycyjnych, z uwzględnieniem przedstawionych wyŜej przesłanek. 
W ostatniej kolumnie, pod stawką taryfową ks/km, podano stosunek stawki netto (stawka netto = 
stawka brutto ks/km – koszt paliwa) do wartości masy całkowitej DMC przypadającej na tonę 
ładowności M, tj. (stawka netto)×(M/DMC). Wskaźnik ten, przy cenie oleju napędowego 4.20 zł/l 
w 2010 r., ma wartości zbliŜone dla wszystkich pojazdów cięŜkich niespecjalistycznych 
i wszystkich lekkich, co moŜna widzieć jako potwierdzenie trafności relacji przyjętych taryf. 

Funkcjonowanie proponowanego taryfikatora zbadano na przykładzie dziesięciu typowych 
biopaliw stałych o róŜnych właściwościach, wziętych z Tabeli 2.2.8.  

W Tabeli 3.4.3 przedstawiono stopień wykorzystania przestrzeni ładunkowej i masy 
dopuszczalnej ładunku dla tych towarów w pojazdach wyszczególnionych w Tablicy 3.4.1.  

Tabela 3.4.3. Wykorzystanie ładowności i przestrzeni ładunkowej róŜnych środków transportu  
Źródło: obliczenia własne 

Nr w Tabelach.3.4.1 i 3.4.2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ładowność 
pojazdu 

masa M  
objętość V 

 7 
15 

 8 
20 

17 
53 

24 
80 

25 
63 

20 
72 

22 
48 

20 
90 

26 
90 

14 
80 

Towar ρ 
t/m3 

Wo 
GJ/t 

%M 
%V 

%M 
%V 

%M 
%V 

%M 
%V 

%M 
%V 

%M 
%V 

%M 
%V 

%M 
%V 

%M 
%V 

%M 
%V 

Słoma baloty 0.12 14.4 
26 
100 

30 
100 

37 
100 

40 
100 

27 
100 

43 
100 

 54 
100 

42 
100 

69 
100 

Trociny 0.34 8.4 
72 
100 

85 
100 

100 
95 

100 
89 

75 
100 

100 
82 

 100 
66 

100 
85 

 

Wióry 0.15 17.7 
32 
100 

38 
100 

47 
100 

50 
100 

33 
100 

54 
100 

 68 
100 

52 
100 

 

Tarcica 0.25 12.0 
      55 

100 
   

Zrębki 
wierzby suche 

0.20 12.0 
43 
100 

50 
100 

62 
100 

66 
100 

44 
100 

72 
100 

 90 
100 

69 
100 

 

Zrębki wierzby 
mokre 

0.39 7.7 
84 
100 

99 
100 

100 
81 

100 
76 

88 
100 

100 
71 

 100 
56 

100 
73 

 

Brykiety ze 
słomy 

0.45 16.5 
96 
100 

100 
89 

100 
71 

100 
67 

100 
100 

100 
62 

 100 
49 

100 
64 

 

Brykiety z 
trocin 

0.29 17.3 
63 
100 

74 
100 

92 
100 

98 
100 

66 
100 

100 
94 

 100 
75 

100 
98 

 

Pelety z łusek 
słonecznika 

0.48 16.8 
100 
98 

100 
84 

100 
67 

100 
63 

100 
94 

100 
58 

 100 
46 

100 
60 

 

Pelety z 
wierzby 

0.59 17.1 
100 
79 

100 
68 

100 
54 

100 
51 

100 
76 

100 
47 

 100 
38 

100 
49 

 

PowyŜsze liczby uzasadniają potrzebę stosowania środków transportu o róŜnych parametrach, 
a z drugiej strony wskazują, Ŝe rynek usług spedycyjnych jest dobrze przygotowany 
do realizacji przewozów róŜnych biopaliw stałych. Dla mokrych zrębków wierzby, które 
w perspektywie są najwaŜniejszym biopaliwem dla elektroenergetyki zawodowej, większość 
pojazdów pozwala uzyskać bardzo dobry stopień wykorzystania ładowności masy i objętości.  

Na Rys.3.4.1 porównano koszty transportu 1 GJ energii w badanych biopaliwach stałych, 
wynikające z taryfikatora podstawowego z Tabeli 3.4.3. Dla pojazdów dostosowanych do 
przewozów odległych (pozycje 3, 4, 5 i 8, 9 w Tablicy 3.4.3) koszt powiększono o opłaty 
powrotne ze współczynnikiem wpowr=0.4 (wartość tę moŜna uznać za reprezentatywny efekt 
negocjacji). Dla pozostałych pojazdów, realizujących głównie przewozy lokalne, moŜna przyjąć, 
Ŝe dopłata ta jest zerowa (powroty uwzględnia stosunkowo wysoka stawka taryfowa). 
Przedstawiono wielkości opłat ograniczone do umownie przyjętego poziomu opłacalności, 
równego 25% ceny 1 GJ energii z miału energetycznego, tj. 3.06 zł/GJ. Oczywiście faktyczną 
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opłacalność naleŜałoby odnosić do ceny energii w danym materiale, ale przyjęty sposób 
prezentacji daje jednolity obraz opłacalnych odległości transportu poszczególnych biopaliw. Dla 
porównania wykreślono teŜ, cienką, czarną linią, koszt transportu koleją wg taryfikatora (3.4.1), 
o ile mieści się w zakresie opłacalności.  

Jak widać, dla biomasy nieprzetworzonej opracowany taryfikator spełnia warunek zróŜnicowania 
najkorzystniejszych środków transportu przy róŜnych odległościach przewozu. Przykładowo dla 
zrębków suchych, do odległości ok. 40 km, najlepszy jest transport lekki, do 70 km – cięŜkie 
wywrotki, a powyŜej – naczepy z ruchomą podłogą. Zasięg opłacalnego transportu wynosi około 
50 km dla słomy, 100 km dla zrębków mokrych, 120 km dla trocin i zrębków suchych, a 140 km 
dla wiórów. Są to zakresy odległości zgodne z opiniami specjalistów od logistyki dostaw paliw 
dla energetyki zawodowej, pozyskanymi w drodze wywiadów. Rysunek pokazuje równieŜ, Ŝe 
według powyŜszego kryterium granulaty drzewne opłaca się transportować na znacznie dalsze 
odległości, do około 300 km, przy czym najlepszymi środkami transportu są naczepy 
wielkotanaŜowe, co odpowiada powszechnej praktyce.  
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4.Naczepa wywr. 24t/80m3 5.Samoch. z prasą wywr. 25t/63m3 6.Konten. 20t/72m3

7.Samoch. do tarcicy 22t/48m3 8.Naczepa z ruch.podł. 20t/90m3

9.Naczepa z ruch.podł. 26t/90m3 10.Platf.do słomy 14t/80m3 11.PKP

Rys.3.4.1. Cena transportu 1GJ energii w róŜnych biopaliwach stałych 
(współczynnik opłaty za powrót wpowr=0.4)  

Źródło: obliczenia własne 

Rysunek 3.4.2 przedstawia relacje kosztów transportu jednostki masy poszczególnych 
biopaliw, a takŜe ilustruje zakresy odległości opłacalnego transportu przy załoŜeniu, Ŝe koszt 



 
175 

ten nie powinien przekraczać 25% ceny miału energetycznego. Jest to kryterium mniej istotne 
dla energetyki, której kalkulacje opierają się głównie na koszcie odniesionym do jednostki 
energii, ale szacunki takie są często wykorzystywane w analizach porównawczych przez 
spedytorów. Jak widać na Rys.3.4.2 zasięg opłacalnego transportu jest inny niŜ w przypadku 
kosztów odniesionych do energii. Na ogół inne są równieŜ najkorzystniejsze środki transportu 
dla róŜnych towarów i róŜnych zakresów odległości. Wynika stąd, Ŝe dobór środków 
transportu wymaga określenia kryterium oceny jego efektywności. Koszty pokazane na tym 
rysunku są zgodne z informacjami uzyskanymi w wywiadach, Ŝe koszt transportu słomy do 
elektrowni wynosi średnio ok. 40 zł/t, a koszt transportu zrębków – około 35 – 40 zł/t. BliŜsza 
analiza wykresów wykazuje równieŜ, Ŝe średni koszt bliskiego transportu – do 30 km – 
wynosi dla zrębków około 15 zł/t, co odpowiada danym z publikacji [3].  
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Rys.3.4.2. Cena transportu 1 tony róŜnych biopaliw stałych (wpowr=0.4)  
Źródło: obliczenia własne 
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Dla uzupełnienia analizy, na Rys.3.3 porównano minimalne (taryfowe) koszty transportu jednostki 
energii, obliczone z pominięciem dopłaty za przejazd powrotny (wpowr=0). Jak widać zmienia to 
wybór optymalnych środków transportu przy średnich odległościach i znacząco zwiększa zasięg 
opłacalnego transportu. Wynika stąd, Ŝe przy duŜej konkurencji ofert spedycyjnych, istnieje 
moŜliwość znaczącego zmniejszenia tej dopłaty, a więc i kosztów transportu na średnie 
(do 100 km) i duŜe (powyŜej 100 km) odległości.  
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Rys.3.4.3. Minimalna cena transportu 1GJ energii w róŜnych biopaliwach stałych 
(bez naliczania opłaty za drogę powrotną: wpowr=0)  

Źródło: obliczenia własne 

Przeprowadzona analiza efektów zastosowania zaproponowanego taryfikatora wykazała 
trafność przyjętych progów i stawek. W dalszej perspektywie czasowej stawki te powinny być 
indeksowane wskaźnikiem inflacji, a ponadto naleŜy dostosować je do ceny paliwa 
(w Tablicy 3.4.1 koszt paliwa stanowi od 30% stawki ks/km dla pojazdów lekkich (DMC<16t), 
do 54% dla najcięŜszych (DMC=40t).  
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3.5. Procesy logistyczne dostaw i wykorzystania bio masy 
w przedsi ębiorstwach elektroenergetyki zawodowej 

3.5.1. Zasady nowoczesnej logistyki i ich wdra Ŝanie w energetyce 
zawodowej 

Do roku 2010 rozwój programu wykorzystania biomasy w przedsiębiorstwach energetyki 
zawodowej odbywa się w warunkach rynku konsumenta. Zwiększenie powierzchni upraw 
energetycznych w latach 2004 – 2009, stymulowane dopłatami z funduszy europejskich bez 
koordynacji z planami energetyki, spowodowało nadmiar podaŜy biomasy, szczególnie 
pozaleśnej. Ponadto nie ukształtował się jeszcze rynek biomasy, co zwiększa nie tylko ryzyko 
produkcji, ale równieŜ dostaw biomasy. Panuje zgodna opinia (patrz przypis46, takŜe strona 
www.vattenfall.pl, dostęp: lipiec 2010), Ŝe sytuacja ta musi ulec zmianie w najbliŜszym czasie, 
przy czym dla wypełnienia zobowiązań polityki klimatycznej niezbędne są perspektywiczne 
i kompleksowe oddziaływania energetyki zawodowej na sektor produkcji rolnej.   

Ze względu na skalę zapotrzebowania na biomasę w przedsiębiorstwach elektroenergetyki 
zawodowej, logistyka jej dostaw musi wykraczać poza procesy wewnętrzne w przedsiębiorstwie 
i obejmować takŜe działania ukierunkowanie na kształtowanie i stabilizację bazy zasobowej. 
Działania takie określa się w tej pracy jako makrologistykę. Konieczność ich podjęcia jest 
w pełni uświadamiana w koncernach energetycznych działających na terenie Polski, 
co podkreśla się w wypowiedziach i publikacjach ich przedstawicieli. Z drugiej strony moŜliwe 
i konieczne są usprawnienia logistyki wewnętrznej , tj. organizacji dostaw w powiązaniu 
z identyfikacją bazy zasobowej i wspieraniem jej rozwoju. Dostępne juŜ obecnie środki 
techniczne, w szczególności systemy informacji przestrzennej GIS (ang. Geografic Information 
System), systemy lokalizacji satelitarnej GPS (ang. Global Positioning System) i telefonii 
komórkowej, umoŜliwiają prowadzenie logistyki kompleksowej [49], [62], [138]. Obejmuje ona 
z jednej strony optymalizację bazy zasobowej, tj. kompleksowe planowanie jej rozwoju wsparte 
oddziaływaniami na rolnictwo (stosownie do potrzeb przedsiębiorstwa energetycznego), 
a z drugiej – harmonogramowanie dostaw rocznych, wspierane technikami optymalizacji 
i minimalizację bieŜących kosztów transportu z wykorzystaniem informacji z GIS i GPS.   

Istotnym elementem makrologistyki jest strukturyzacja rynku dostaw biomasy. 
Przedsiębiorstwa energetyczne napotykają na problemy rozładunku transportów biomasy, 
a takŜe jej magazynowania. W związku z tym preferują dostawy duŜymi środkami transportu 
i w określonym czasie, z nieduŜym marginesem zaleŜnym od pojemności magazynów, 
a jednocześnie wymagają gwarancji dostaw. Na stronie www.vattenfall.pl moŜna znaleźć 
plany dostaw biomasy do dwóch duŜych elektrociepłowni zawodowych w Polsce. Wynika 
z nich, Ŝe dopuszczalne wahania dzienne wielkości dostaw są rzędu 10%, a średnia masa 
dostawy jednym samochodem w okresie zapotrzebowania szczytowego (w zimie) przekracza 
20 t. Oznacza to, Ŝe energetyka przenosi na rynek dostawców obowiązek koncentracji zasobów 
pozyskiwanych w miejscach często niedostępnych dla transportu cięŜkiego, a takŜe 
magazynowania duŜych ilości biomasy. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na biomasę, szczególnie 
pozaleśną, wymagania takie moŜe spełnić rynek dostawców zorganizowany dwupoziomowo: 
poziom pierwszy to producenci biomasy, w polskich warunkach często silnie rozproszeni, 
a poziom drugi to przedsiębiorstwa pośredniczące, zajmujące się koncentracją 
i magazynowaniem zasobów w miejscach dostępnych dla cięŜkiego transportu i współpracujące 
bezpośrednio z energetyką zawodową. Punkty koncentracji (w tej pracy będą one nazywane 
hurtowniami ) mogą pozyskiwać biomasę transportem lekkim lub specjalistycznym od 
rozproszonych producentów. Dostawy z hurtowni do elektrowni powinny być realizowane 
transportem cięŜkim , ze względu na odległość oraz logistykę rozładunku, a zatem hurtownie 
powinny być zlokalizowane w miejscach umoŜliwiających dostępność takiego transportu.  
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Potrzeba i celowość organizacji punktów koncentracji biomasy jest sygnalizowana 
w wypowiedziach przedstawicieli energetyki i w publikacjach naukowych (np. [3], [14], 
[22]). W pracy [14] proponuje się metody kompleksowej optymalizacji logistyki dostaw 
z doborem lokalizacji takich hurtowni, a takŜe lokalizacji i poziomu przetwórstwa biomasy na 
granulaty. MoŜna załoŜyć, Ŝe w warunkach opłacalności produkcji biomasy, środowiska 
producentów i spedytorów określą zarówno skalę agregacji, jak i lokalizację hurtowni 
(z uwzględnieniem stanu dróg dojazdowych, wielkości zasobów moŜliwych do pozyskania), ale 
wymaga to działań wspierających ze strony energetyki zawodowej (kredytowanie, gwarancje 
odbioru produktów). Takie działania wspierające są deklarowane przez przedstawicieli 
koncernów energetycznych, a pierwsze punkty koncentracji juŜ funkcjonowały we 
wschodniej Polsce i w Krakowie (informacje pozyskane z wywiadu).  

Na stronie internetowej [243] (dostęp: lipiec 2010) instytucja badawcza Bio-Energia, 
związana z jednym z koncernów energetycznych, ogłasza ofertę usług dla zakładów 
energetycznych w zakresie optymalizacji kompleksowej logistyki dostaw biomasy. Oferta 
obejmuje, w pierwszym rzędzie, kompleksowe planowanie, organizację i zarządzanie bazą 
surowcową, w tym „rozpoznanie uŜytkowania gruntów w okolicach zakładu, lokalizację 
plantacji w optymalnych dla nich siedliskach (gleby i warunki wodne), zaprojektowanie 
optymalnych technologii uprawy, zbioru, wyznaczenia optymalnego rozmieszczenia 
pośrednich składowisk biomasy, optymalizację transportu biomasy, pełną infrastrukturę 
informatyczną do zarządzania bazą surowcową oraz transportem on-line w czasie 
rzeczywistym”. Zamieszczony tam schemat projektu bazy surowcowej przedstawia Rys.3.5.1.  

 
Rys.3.5.1. Schemat zarządzania bazą surowcową  

Źródło: [243] (dostęp: lipiec 2010) 
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W ofercie proponuje się opracowanie indywidualnej mapy bazy surowcowej dla zakładu, 
wykonanej w oparciu o zdjęcia satelitarne jego otoczenia, z uwzględnieniem potencjału 
technicznego zasobów leśnych i pozaleśnych oraz dróg transportu. Przewiduje się równieŜ 
wykorzystanie zdjęć lotniczych. Ocenę potencjału produkcji roślin energetycznych opiera się 
na mapach glebowych i hydrologicznych. Dla funkcjonujących plantacji dokonuje się 
oszacowań plonowania w danym roku, co pozwala prognozować ceny biomasy. Opracowano 
w tym celu specjalny kalkulator cen, wspomniany w Rozdz.3.2.3.  

W zakresie kompleksowej logistyki firma Bio-Energia oferuje wsparcie działań 
wspomagających rozwój bazy surowcowej, tj. konsulting dla zakładu energetycznego oraz 
szkolenia dla plantatorów roślin energetycznych, pozwalające zwiększyć plonowanie upraw. 
Wykonuje się takŜe ekspertyzy wpływu wielkoobszarowych upraw trwałych na rolnictwo 
i środowisko, oparte na symulacjach emisji gazów cieplarnianych, powstających w trakcie 
uprawy roślin energetycznych, a takŜe Analizy Cyklów śycia (LCA) biopaliw, ujmujące 
całokształt skutków środowiskowych ich produkcji oraz wykorzystywania.  

W celu minimalizacji kosztów transportu w ofercie zaleca się organizację pośrednich 
składowisk biomasy. Według opinii ekspertów firmy Bio-Energia, powinny one zbierać 
biomasę od lokalnych producentów w promieniu około 3 km. Szacuje się, Ŝe obszar 
pozyskiwania biomasy przez przedsiębiorstwo energetyczne ma promień około 100 km, 
co oznacza potrzebę utworzenia około 100 – 150 składowisk, o lokalizacji wyznaczonej 
na podstawie analizy skupień jej produkcji.  

W zakresie wsparcia zarządzania logistycznego operacyjnego, oferuje się system 
informatyczny integrujący bazę danych o zasobach (wielkość i lokalizacja zasobów) 
z systemem pozycjonowania GPS oraz mapą sieci dróg i bazą danych o ich stanie. System ma 
być instalowany na serwerze w zakładzie energetycznym oraz na urządzeniach typu PDA 
(palmtop, osobisty asystent cyfrowy, ang. Personal Digital Assistant), wykorzystywanych 
przez operatorów biomasy i kierowców samochodów dostawczych. System ma być zasilany 
w czasie rzeczywistym bieŜącymi danymi o sytuacji zasobowej na składowiskach biomasy 
(wprowadzanymi przez operatora składowisk) i zakładzie energetycznym. W oparciu o te 
informacje dyspozytor w zakładzie energetycznym moŜe zarządzać ruchem floty 
samochodów dostawczych i śledzić na bieŜąco pozycję kaŜdego samochodu, dysponując 
pełną informacją bieŜącą o dostępności biomasy i zapotrzebowaniu zakładu. Jedną z funkcji 
systemu jest optymalizacja tras przewozów. Kierowca samochodu uzyskuje w ten sposób 
na swoim PDA bieŜące zadania przewozowe, ze wskazaniem najkorzystniejszej trasy, 
uwzględniającej stan dróg i ograniczenia określone dla danego środka transportu.  

PowyŜsza oferta daje obraz moŜliwości usprawniania procesów logistycznych dostaw 
biomasy, przez ich koordynację z działaniami producentów oraz zarządzanie w czasie 
rzeczywistym ruchem floty samochodów dostawczych, z wykorzystaniem nowoczesnych 
systemów komputerowego wsparcia. NaleŜy dodać, Ŝe usługi o podobnym charakterze 
realizują juŜ takŜe inne instytucje. Przykładowo, w artykule [49], opisano system oceny 
zasobów i optymalizacji ich dostaw dla Elektrowni Dolna Odra, oparty na analizach zdjęć 
satelitarnych i analizie przydatności gleb. System ten był testowany w kilkunastu 
elektrowniach zawodowych działających na terenie Polski. Z drugiej strony praktycznie 
wszystkie większe przedsiębiorstwa spedycyjne mają własne systemy komputerowego 
wsparcia logistyki transportu, oparte na wykorzystaniu GPS i GIS. Pozwalają one 
optymalizować trasy przewozów, z uwzględnieniem moŜliwości pozyskiwania ładunków 
powrotnych, co umoŜliwia znaczącą obniŜkę kosztów. Elektrownie zawodowe lub 
przedsiębiorstwa pośredniczące w dostawach biomasy mogą zatem korzystać nie tylko 
z własnej floty, ale z często tańszych usług zewnętrznych spedytorów.  
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Warto zauwaŜyć, Ŝe w zakresie działań makrologistycznych prezentowane oferty zakładają 
izolację terytorialną zakładu energetycznego, pozwalającą mu korzystać z zasobów 
rozmieszczonych na duŜym obszarze, w promieniu do 100 km. Takiej korzystnej sytuacji nie 
mają jednak duŜe elektrownie zawodowe zlokalizowane w południowym makroregionie, 
które są głównym przedmiotem zainteresowania w niniejszej rozprawie. Jak wynika z analiz 
prezentowanych w Rozdziale 3.2. makroregion południowy jest obszarem o niskim potencjale 
ekonomicznym produkcji biomasy, zarówno leśnej, jak i pozaleśnej, jakkolwiek ma wysoki 
potencjał techniczny wieloletnich upraw energetycznych. Elektroenergetyka zawodowa 
zlokalizowana w tym obszarze wnosi bardzo istotny wkład do produkcji energii elektrycznej 
w Polsce, a więc jej zapotrzebowanie na biomasę będzie szybko wzrastać. Oznacza to, Ŝe 
elektrownie makroregionu południowego muszą się liczyć z konkurencją o zasoby biomasy 
w swoim bliskim otoczeniu, tak ze strony innych duŜych zakładów energetycznych, jak 
równieŜ ze strony przetwórstwa i eksportu. Zatem będą musiały pozyskiwać ten surowiec 
równieŜ z większych odległości.  

Celem niniejszej rozprawy jest ocena moŜliwości kompleksowej optymalizacji struktury 
dostaw biomasy dla całego makroregionu, w tym moŜliwości kształtowania zasobów. 
Wymaga to szacowania potencjału na większych obszarach i zgrubnego określenia 
dwupoziomowej struktury rynku dostaw. W tym ujęciu nie wydaje się uzasadnione 
szczegółowe rozwaŜanie dostaw z małych składowisk biomasy sugerowanych w powyŜszej 
ofercie, ale raczej z duŜych punktów koncentracji (hurtowni), agregujących zasoby 
z większych obszarów. Hurtownie takie moŜna postrzegać jako hipotetyczny, abstrakcyjny 
poziom struktury organizacyjnej rynku biomasy, ale być moŜe poziom taki ukształtuje się 
w Polsce jako większe przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w magazynowaniu biomasy 
i organizacji jej transportu. W niniejszej pracy zakłada się, Ŝe zasięg terytorialny dostaw do 
takich hurtowni powinien zapewnić odpowiednią skalę dostaw, (gwarantującą opłacalność 
inwestycji w składowiska i silną pozycję w relacjach z energetyką zawodową, ale nie moŜe 
przekraczać zasięgu opłacalności transportu lekkiego od rozproszonych producentów. 
Na podstawie analiz przeprowadzonych w Rozdziale 3.4.2 moŜna przyjąć, Ŝe taki zasięg 
wynosi około 30 – 60 km. Jak wynika z rysunku 3.4.1, przy takiej odległości istnieje 
moŜliwość transportu biopaliw stałych róŜnymi środkami transportu lekkiego, a średni koszt 
dostawy wynosi około 15 zł/t i nie zaleŜy istotnie od odległości.  

3.5.2. Sezonowo ść dostaw biomasy 

W harmonogramowaniu dostaw biomasy dla przedsiębiorstwa energetyki zawodowej 
konieczne jest uwzględnienie sezonowości pozyskiwania biopaliw stałych, w powiązaniu 
z sezonowością zapotrzebowania na energię elektryczną. Zagadnienie sezonowości produkcji 
biomasy stałej oraz zmian jej właściwości w okresie magazynowania (sezonowania) 
omówiono w Rozdziale 3.3.2, a sezonowość zapotrzebowania na energię elektryczną 
scharakteryzowano w Rozdziale 2.1 (patrz Rys.2.1.6).  

Biomasa leśna surowa (drewno leśne) pozyskiwana jest w okresie zimowym i moŜe być 
sezonowana do dwóch lat bez istotnych ubytków masy. Dostępność odpadów przetwórstwa 
drewna jest w mniejszym stopniu zaleŜna pory roku, jakkolwiek odpady tartaczne wytwarzane 
w zimie mają większą wilgotność niŜ letnie. Odpady drzewne z innych sektorów gospodarki 
(drewno suche) są dostępne, w zbliŜonym stopniu, przez cały rok i mają stałe właściwości.  

Surowe odpady produkcji zbóŜ (słoma, ziarno odpadowe) są wytwarzane w lecie (lipiec, 
sierpień). Słoma moŜe być, bez szkody dla jakości, sezonowana do zimy (grudzień), a zboŜa 
przez cały rok. Odpady przetwórstwa zbóŜ (otręby, makuch, śruta) mają stałe właściwości 
i dostępność przez cały rok (magazynowanie odbywa się w zakładach przetwórczych). 
Zasoby i właściwości biomasy z upraw wieloletnich roślin energetycznych są najsilniej 
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zaleŜne od pory roku. NajwaŜniejsza z tych roślin – wierzba energetyczna – jest zbierana od 
grudnia do marca, a jej sezonowanie do jesieni obniŜa wilgotność o około 20%, ale powoduje 
straty od 10 do 15% suchej masy. Inne rośliny (ślazowiec, topinambur) są praktycznie 
dostępne tylko w porze zbiorów (od listopada do marca).  

Na Rys.2.1.6 w Rozdz.2.1 pokazano przebieg zmian średniomiesięcznego zuŜycia mocy 
w latach 2007 i 2008. W Tabeli 3.5.1 profil prezentowanego tam zapotrzebowania oraz jego 
aproksymację funkcją harmoniczną, skonfrontowano z porami zbioru waŜniejszych roślin 
energetycznych i ich sezonowania. Podano teŜ szacunkowe wartości ich wilgotności, 
określone na podstawie Rys. 3.3.4 i Tabeli 3.3.17. Punkty na rysunku oznaczają faktyczne 
zuŜycie mocy w latach 2007 i 2008. Jak widać występują dość znaczące odchyłki od profilu 
nominalnego (sinusoidalnego) rzędu 8%, szczególnie w zimie. W ostatnich latach obserwuje się 
takŜe wzrost zuŜycia energii w porze letniej, powodowany coraz powszechniejszym 
wykorzystaniem klimatyzatorów. Zjawisko to będzie prawdopodobnie narastać, niemniej 
w dalszych analizach prowadzonych w tej pracy zostanie ono pominięte, i traktowane jako 
dodatkowe zakłócenie profilu nominalnego.   

Tabela 3.5.1. Dostępność i wilgotność róŜnych biopaliw stałych na tle rocznego (sinusoidalnego) 
profilu zuŜycia energii elektrycznej w Polsce  
Źródło: [52], [227], obliczenia własne 

Zapotrzebo-
wanie na moc 
elektryczną 
(średnio na 
miesiąc [GW]) 
w Polsce 
w latach 2007 i 
2008 i jego 
aproksymacja 

 
 

Miesiąc roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

 

Drewno leśne 

 wilgotność 

Z Z ZS S S S S S s s S Z 

55 55 50 45 40 38 35 33 32 30 30 40 
Odpady tartaczne 

 wilgotność 

Z Z z z Z z z z z z Z Z 

50 40 35 35 35 33 30 30 28 27 25 50 

Słoma  

wilgotność 

s s s s   Z ZS S s s   

10 10 10 10 - - 50 40 30 20 15 10 

Wierzba  

wilgotność 

Z Z Z S S S S s s s s Z Z 

55 50 45 40 30 25 20 20 20 20 55 53 

Miskant  

wilgotność 

Z z z Z S s s   Z z z Z 

40 30 25 20 20 20 20 - 40 40 40 40 

Ślazowiec 

wilgotność 

         z z Z 

-  - - - - - - - - 43 30 28 

Mozga  

wilgotność 

  Z Z s s       

- - 15 15 13 10 - - - - - - 

Z – zbiór typowy, z – nietypowy; S sezonowanie duŜych ilości, s – sezonowanie przedłuŜone 
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Przedstawione w Tabeli 3.5.1 zasoby uzupełniają równomierne dostawy odpadów oraz 
granulatów. Jak widać, w okresie największego zapotrzebowania na energię, tj. w zimie, dostępna 
jest głównie biomasa o duŜej wilgotności, obok granulatów o praktycznie stałej wilgotności, 
produkowanych przez cały rok.  

Dla potrzeb harmonogramowania dostaw paliw do duŜych elektrowni zawodowych moŜna 
przyj ąć, Ŝe zapotrzebowanie na produkowaną w nich energię ma taki sam profil, jak 
zapotrzebowanie krajowe. W związku z tym, pomijając stosunkowo mało istotny i niepewny 
trend liniowy (malejący w latach 2007 – 2008, a obecnie i w przyszłości prawdopodobnie rosnący 
w tempie 1% na rok), do obliczania rocznego profilu średniomiesięcznej produkcji mocy 
elektrycznej w e-tej elektrowni proponuje się zastosowanie wzoru o postaci:  

( ))68.01(12/2cos(088.01)( +−⋅⋅+≅ mEmE esrZe π    (3.5.1) 

gdzie EZe(m) oznacza zapotrzebowanie na energię z e-tej elektrowni w m-tym miesiącu roku, 
EZsr e – zapotrzebowanie średnioroczne (13.2 TWh), a amplitudę łącznych wahań obliczono 
metodą najmniejszych kwadratów jako równą 1.116 TWh (1.16/13.2=0.088).   

Model (3.5.1) moŜna równieŜ wykorzystać do planowania zapotrzebowania na biomasę stałą 
zakładając, Ŝe będzie ona spalana w stałym stosunku masy do węgla. Za takim załoŜeniem 
przemawiają ograniczenia technologiczne udziału wagowego biomasy w paliwie, co przy 
maksymalizacji produkcji zielonej energii oznacza dostosowanie zuŜycia biomasy do 
zapotrzebowania na energię. Wielkość EZ e obliczoną ze wzoru (3.5.1) naleŜy zatem pomnoŜyć 
przez załoŜony współczynnik udziału produkcji zielonej energii w energii całkowitej.  

Z Tablicy 3.5.1 i powyŜszego załoŜenia wynika, Ŝe dostawy biomasy muszą podlegać 
wahaniom sezonowym, przy czym zmienna jest zarówno ilość, jak i parametry biopaliwa. 
Dane zamieszczone w Tablicy 3.5.1 wskazują, Ŝe naleŜy wydzielić co najmniej cztery okresy 
w roku o róŜnej specyfice:  

1. pięciomiesięczny okres zimowy, od początku grudnia do końca marca, kiedy 
zapotrzebowanie na biomasę jest wyŜsze od przeciętnego, a jest ona dostępna głównie 
jako zrębki mokre z wierzby, ślazowca czy miskanta (wilgotność od 45 do 55%),  

2. dwumiesięczny okres wiosenny (kwiecień, maj), ze średnim zuŜyciem biomasy 
i dostępnością zrębków o wilgotności obniŜonej do około 30 – 40 %,  

3. trzymiesięczny okres letni (czerwiec – sierpień) o małym zapotrzebowaniu na biomasę 
(jakkolwiek moŜe ono znacząco przekroczyć wartość obliczoną ze wzoru 3.5.1) oraz 
dostępności suchych zrębków i trocin, a takŜe świeŜej słomy,  

4. trzymiesięczny okres jesienny, ze średnim zuŜyciem biomasy, przy moŜliwym deficycie 
zrębków rolnych suchych, z dostępnością słomy szarej.  

Sezonowość zuŜycia biomasy w energetyce zawodowej potwierdzają dane publikowane przez 
niektóre przedsiębiorstwa. Na stronie www.elektrowniarybnik.pl (dostęp: lipiec 2010) 
zamieszczono informacje o dostawach biomasy do elektrowni zawodowej zrealizowanych w 
roku 2009. Dane te ilustruje rysunek 3.5.2. Przedstawiono równieŜ profil produkcji łącznej 
energii, obliczony na podstawie zawartych tam informacji, a takŜe średnią wilgotność 
dostarczanej biomasy, wyznaczoną na podstawie podanej wartości opałowej, przy załoŜeniu 
ciepła spalania Qs=20 GJ/t. Jak widać na tych wykresach faktyczny profil produkcji energii 
elektrycznej moŜe znacząco odbiegać od profilu średniego, niemniej wykazuje duŜą 
zmienność. MoŜna tu zaobserwować względnie duŜą produkcję w okresie letnim. Profil 
dostaw biomasy jest nieco inny. W szczególności obserwuje się względnie małe dostawy w 
okresie jesiennym, co moŜe być spowodowane wspomnianym deficytem biomasy przed 
okresem zbiorów drewna. Przedstawione dane wskazują jednoznacznie, Ŝe w okresie 
szczytowego zapotrzebowania wykorzystuje się biomasę mokrą (o wilgotności ponad 50%), a 
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od połowy kwietnia do końca października – średnio suchą (około 40%). Sucha biomasa była 
dostarczana tylko w lipcu.  
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Rys.3.5.2. Dostawy biomasy w roku 2009 i produkcja energii elektrycznej w jednej z polskich 

elektrowni  
Źródło: www.elektrowniarybnik.pl (dostęp: lipiec 2010), opracowanie własne 

Na stronie www.vattenfall.pl (dostęp: lipiec 2010) zamieszono dane o planowanych na rok 2010 
dostawach biomasy do dwóch elektrociepłowni działających w Polsce. Przedstawia je Rys.3.5.3. 
Jak widać, w porównaniu z rysunkiem 3.5.2, są one bardziej regularne i mają większe wahania 
sezonowe.  
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Rys.3.5.3. Planowane dostawy biomasy w roku 2010 w przykładowych elektrociepłowniach; 

linie ciągłe – łącznie, przerywane zielone – leśna, niebieskie – pozaleśna  
Źródło: www.vattenfall.pl (dostęp: lipiec 2010), opracowanie własne 



 
184 

3.5.3. Organizacja dostaw i rozładunku biomasy 

Organizacja dostaw, odbioru i przetwarzania, czyli wewnętrzne procesy logistyczne, mają 
podobny charakter i przebieg we wszystkich elektrowniach, jakkolwiek występują między 
nimi indywidualne róŜnice. W tym rozdziale scharakteryzowano je w oparciu o publikowane 
przez przedsiębiorstwa w Internecie regulaminy, wzorce umów na dostawy biomasy 
(www.marimpex.net, www.elko.com.pl, www.elb2.pl – dostęp: sierpień 2010) oraz na 
podstawie wywiadów ankietowych (załącznik 2), przeprowadzonych na potrzeby niniejszej 
rozprawy w wybranych przedsiębiorstwach energetycznych.  

Dostawą biomasy dla elektrowni zajmuje się odpowiedni dział elektrowni (zwany działem 
nawęglania) lub przedsiębiorstwa pośredniczące (tzw. spółki córki), których zadaniem jest 
zapewnienie dostaw biomasy loco elektrownia z włączeniem transportu, w dostosowaniu do 
harmonogramu dostaw ustalonego przez elektrownię. 

W zawieranych z dostawcami biomasy umowach przedsiębiorstwo energetyczne nazywane 
jest zamawiającym, a dostawca biomasy – wykonawcą umowy. Z ankiet prowadzonych 
w poszczególnych przedsiębiorstwach wynika, Ŝe kaŜda z elektrowni ma po kilkunastu 
dostawców i z kaŜdym z nich zawierana jest roczna lub wieloletnia umowa na dostawę 
biomasy.  

Do obowiązków wykonawcy, określonych w umowie, naleŜą przede wszystkim: zapewnienie 
dostaw biomasy dostosowanej do wymagań technologicznych jej spalania lub współspalania 
oraz zapewnienie środków transportu spełniających wymogi określone w umowie54. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami bhp. 

Umowa określa szczegółowo terminy dostaw, wymagania jakościowe oraz zasady 
postępowania w przypadku niedotrzymania warunków umowy. 

3.5.3.1. Terminy dostaw  
Wielkości dostaw ustalane są na cały rok (lub nawet na dłuŜszy okres czasu). Najczęściej juŜ 
na poziomie umowy ustalany jest harmonogram dostaw w danym roku, z podziałem na 
miesiące lub kwartały (tzw. harmonogram miesięcznych dostaw biomasy). Zazwyczaj 
dopuszczalne są zmiany ilości zakontraktowanej rocznej wielkości dostaw maksymalnie 
± 20%. Jest to związane m.in. z taką właśnie niepewnością plonowania biomasy. Zmiana 
wielkości dostaw wymaga uzgodnienia między dostawcą i elektrownią w formie pisemnej. 
Przygotowany harmonogram moŜe takŜe zawierać informacje dotyczące ilości dostaw 
z podziałem na: gwarantowane ilości dostaw (podawana w tonach), uzgodnione przez obie 
strony (zamawiającego i dostawcę) oraz tzw. przewidywaną ilość, wynoszącą maksymalnie 
do 200% ilości gwarantowanej. Wielkość maksymalnej przewidywanej ilości jest kwestią 
indywidualną dla kaŜdego z przedsiębiorstw energetycznych i zaleŜy od pojemności oraz 
organizacji magazynów danego przedsiębiorstwa. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie 
muszą być kaŜdorazowo konsultowane i zaakceptowane przez odbiorcę (przy tworzeniu 
miesięcznego planu dostaw). Często takie uzgodnienia nie wymagają zawierania 
dodatkowych aneksów do umowy.  

                                                 
54 Wykonawca odpowiada za zapewnienie pojazdów sprawnych technicznie, zapewniających ochronę przed 
pyleniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem biomasy. Muszą to być samochody samowyładowcze (często 
w umowach pojawia się wymóg moŜliwości rozładunku tyłem). W niektórych umowach podawana jest teŜ 
minimalna objetość ładunku (przykładowo 30m3) lub ładowność (w tonach). 
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W niektórych przypadkach elektrownia zastrzega sobie w umowie prawo do rezygnacji 
z odbioru biomasy przez okres jednego miesiąca, np. w związku z koniecznością prowadzenia 
remontów instalacji do spalania biomasy. Powiadomienie dostawcy o takiej sytuacji musi 
jednak nastąpić z określonym w umowie wyprzedzeniem (przykładowo miesięcznym). 
Podobnie postępuje się w przypadku, gdy przyczyna niezrealizowania dostawy leŜy po stronie 
wykonawcy umowy. W takich sytuacjach odbiór zaległej ilości biomasy następuje w innym 
terminie, wg ustalonego z dostawcą, nowego harmonogramu miesięcznych dostaw biomasy.  

W ciągu roku dostawy realizowane są partiami . Jako partię dostarczonej biomasy przyjmuje 
się sumę dobowych dostaw biomasy z konkretnego, ściśle określonego w umowie okresu 
rozliczeniowego. W niektórych przedsiębiorstwach energetycznych stosuje się miesięczny 
system rozliczeniowy, w innych dekadowy (dzieląc kaŜdy miesiąc na dekady) lub 
tygodniowy (liczony od 1 dnia danego miesiąca). Pod pojęciem dobowej dostawy biomasy 
rozumie się sumę pojedynczych dostaw biomasy przyjętych w ciągu jednej doby. Natomiast 
pojedyncza dostawa to biomasa jednego rodzaju i jednej postaci dostarczona jednym 
środkiem transportu .  

Dostawy odbywają się zgodnie ze szczegółowym planem dostaw, tzw. harmonogramem 
dobowych dostaw biomasy. Harmonogram ten określa precyzyjnie ile i jakiej biomasy naleŜy 
dostarczyć do elektrowni w danym dniu miesiąca. Często podaje się takŜe konkretną, 
dopuszczalną ilość samochodów przewidywaną na dany dzień. Zamawiający jest 
zobowiązany przesłać do dostawcy informację (faxem lub e-mailem) o dacie, rodzaju 
i wielkości dostawy wymaganej partii biomasy w terminie określonym w umowie55.  

Dla usprawnienia rozładunku niektóre elektrownie prowadzą awizację dostaw biomasy. 
W tym celu wykonawca dostawy zobowiązany jest do przesłania zamawiającemu dokumentu 
zawierającego: indywidualne oznaczenie WZ, dane kierowcy, dane samochodu, rodzaj 
biomasy, datę i zmianę roboczą dostarczenia paliwa. Dokument ten naleŜy przesłać 
w umówionym z elektrownią terminie. 

3.5.3.2. Wymagania jakościowe dla dostarczanej biomasy 
Zamawiający powinien mieć moŜliwość kontroli dostarczanej biomasy przed i w trakcie jej 
załadunku u dostawcy. Szczególnie waŜne są informacje dotyczące granulacji, wilgotności 
oraz obecność ciał obcych. Z informacji pozyskanych w rozmowach z pracownikami 
elektrowni (informacje z ankiety) wynika, Ŝe szczególnie w pierwszych latach prowadzenia 
procesu współspalania biomasy z węglem zdarzały się przypadki nieuczciwych przewoźników. 
PrzywoŜone przez nich dostawy biomasy zawierały np. cięŜkie elementy metalowe, 
zwiększające masę całego ładunku, a zatem i jego cenę.  

W celu określenia dokładnych wymagań jakości dostarczanej biomasy, w umowie podawane 
są dopuszczalne zakresy wartości parametrów paliwa, takie jak wartość opałowa i zawartość 
wilgoci. W przypadku niektórych elektrowni podawane są takŜe maksymalne dopuszczalne 
zawartości popiołu, chloru, siarki, piasku i gliny.  

Ponadto w umowie określa się dokładnie pochodzenie, rodzaj i postać (forma handlowa) 
biomasy, a takŜe bardziej szczegółowe informacje dotyczące jej wymiarów zewnętrznych, 
czy rozdrobnienia. Zwykle podaje się takŜe wyszczególnienie zanieczyszczeń, których 
obecność dyskwalifikuje daną dostawę biomasy. NaleŜą do nich róŜne substancje chemiczne 
(powłoki ochronne, lakiery, impregnaty, kleje, substancje ropopochodne), zanieczyszczenia 

                                                 
55 zwykle na kilka dni przed wymaganym terminem dostawy lub kilka dni przed rozpoczęciem kolejnego 
miesiąca (w zaleŜności od strategii logistycznej danego przedsiębiorstwa). 
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stałe (elementy metalowe, elementy mineralne), frakcje (fragmenty) drewna twardego z buku 
lub dębu56. Biomasa nie moŜe zawierać takŜe pleśni, grzybów i produktów procesów gnilnych 
liści lub igliwia.  

Biorąc pod uwagę fakt ustalania wymagań jakości biomasy w umowie dostawy z duŜym 
wyprzedzeniem moŜna przyjąć, Ŝe energetyka zawodowa, jako odbiorca masowy, jest 
w stanie wymusić produkcj ę biomasy o takich parametrach geometrycznych, jakie są 
najkorzystniejsze z punktu widzenia technologii spalania. Producent biomasy moŜe 
bowiem dostosować rozmiary zrębków czy granulatów drzewnych i agro do wymagań 
sformułowanych w zamówieniu (w umowie). Inaczej przedstawia się problem parametrów 
fizycznych biomasy, a w szczególności gęstości, wilgotności i wartości opałowej. W tym 
przypadku zamówienie musi uwzględniać realia rynku, na którym dostępna jest biomasa 
o parametrach zaleŜnych od pory roku (patrz Tabela 3.5.1). Zamówienie musi uwzględniać 
te moŜliwości, biorąc równieŜ pod uwagę ich wpływ na cenę biomasy. Jak sygnalizowano 
w podrozdz. 3.3.3.1, w warunkach zrównowaŜonej gospodarki rynkowej, cena ta musi 
gwarantować opłacalność produkcji, zatem cena 1GJ biomasy mokrej musi być niŜsza niŜ suchej. 

3.5.3.3. Organizacja dostaw i rozładunku biomasy – warunki dostaw 
i odbioru  

Odbiór biomasy, w zaleŜności od praktyk przyjętych w danym przedsiębiorstwie 
energetycznym, moŜe odbywać się przez cały tydzień lub od poniedziałku do piątku, 
w godzinach pracy pracowników elektrowni, a w niektórych przypadkach nawet całodobowo.  

KaŜda dostawa ma odrębne dokumenty pochodzenia biomasy, odpowiednie dokumenty 
przewozowe oraz dokument stanowiący dowód dostawy biomasy WZ57. Kierowca powinien 
posiadać takŜe specjalną kartę identyfikacyjną pojazdu, wydawaną przez daną elektrownię, 
uprawniającą go do wjazdu na teren przedsiębiorstwa. W przypadku braku takiej karty 
kierowca musi się po nią zgłosić do wartowni przy wjeździe na teren elektrowni. Samochód 
dostawczy zostaje poddany wstępnej kontroli. Pracownik wartowni musi sprawdzić, czy dany 
dostawca współpracuje z elektrownią (na wykazie firm), sprawdza takŜe wzajemną zgodność 
dokumentów pochodzenia biomasy i WZ.  

Samochody samowyładowcze przewoŜące biomasę do elektrowni są waŜone na specjalnej 
wadze samochodowej58. Ilość biomasy przywiezionej w pojedynczej dostawie określa się jako 
róŜnicę wagi samochodu wypełnionego biomasą (pierwsze waŜenie – waga brutto) i wagi 
samochodu pustego (waŜenie po rozładunku – tara). Kierowca samochodu jest obecny 
podczas waŜenia i po jego zakończeniu otrzymuje wydruk potwierdzający wynik waŜenia 
dostarczonej biomasy (pojedynczej dostawy). WaŜeniem samochodów zajmuje się 
odpowiedni pracownik elektrowni, którego obowiązkiem jest sporządzenie dobowego raportu 
waŜenia dostaw biomasy. W raporcie występuje rozróŜnienie na formę handlową dostarczonej 
biomasy oraz na dostawców, z wyszczególnieniem samochodów danego dostawcy przyjętych 
w tym dniu. Raporty wraz z dowodami waŜenia przekazywane są do odpowiedniego wydziału 
elektrowni, zajmującego się zakupem paliw. Do wydziału prowadzącego analizy chemiczne 

                                                 
56 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 
(Dz.U. Nr 280, poz. 2771). 
57 Dokument ten wystawiany i podpisywany jest przez kierowcę pojazdu dostawczego w chwili przekazywania 
biomasy zamawiającemu. 
58 WaŜenie poszczególnych dostaw biomasy odbywa się na urządzeniach odbiorcy (legalizowanych zgodnie 
z polsimi normami), na jego koszt. 
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przekazywany jest raport wagowy asortymentów, przyjętych w danym okresie rozliczeniowym. 
Następnie biomasa przewoŜona jest na plac magazynowy i tam rozładowywana za pomocą 
urządzeń samowyładowczych pojazdu. Proces rozładunku prowadzony i nadzorowany jest 
zazwyczaj przez pracownika wydziału nawęglania bloków. Do jego obowiązków naleŜy 
sprawdzenie dokumentów przewozowych i pochodzenia biomasy, powiadomienie 
pracownika wydziału chemicznego o konieczności pobrania próbek, sprawdzenie zgodności 
jakości i rodzaju biomasy z informacjami zawartymi w dokumentach i w umowie, wyraŜenie 
zgody na rozładunek ze wskazaniem odpowiedniego miejsca, sprawdzenie poprawności 
rozładunku, potwierdzenie odbioru biomasy na dokumentach pochodzenia i przewozowych. 
Pracownik tego wydziału elektrowni prowadzi rejestr dostaw biomasy, zawierający 
następujące informacje: godzina rozpoczęcia rozładunku, godzina zakończenia rozładunku, 
nazwa wykonawcy dostawy, nr rejestracyjny samochodu dostawczego, nr rejestracyjny 
przyczepy/naczepy, forma handlowa biomasy, czytelne podpisy przyjmującego dostawę 
i kierowcy oraz inne uwagi. Tak przygotowany rejestr dostaw wraz z dokumentami 
pochodzenia biomasy i dokumentami przewozowymi przekazywany jest do wydziału 
zajmującego się zakupem paliw.  

Rozładunek jednego samochodu z biomasą sypką w zaleŜności od typu pojazdu trwa od 10 
do 30 minut (patrz Tabela 3.4.1), a dzienna liczba rozładowywanych samochodów waha się 
od kilku do kilkudziesięciu. Rozładunek duŜych wywrotek nie moŜe odbywać się przy silnym 
wietrze (zdarzały się przypadki wywrócenia pojazdu w trakcie takiego rozładunku). 
Dopuszczalną prędkość wiatru określają przepisy wewnętrzne przedsiębiorstwa. Jej 
przekroczenie moŜe istotnie zakłócać rytmiczność odbioru dostaw.  

Składowiska z reguły podzielona są na segmenty, gdzie przechowuje się biomasę z podziałem 
na rodzaj i źródło dostawy. Ponadto, jak juŜ wspomniano w rozdziale 3.2, osobno składowana 
jest biomasa leśna i pozaleśna. Do przewozu danej dostawy biomasy w konkretne miejsce na 
placu składowym stosuje się tzw. ładowarki kołowe, naleŜące do elektrowni. 

Na etapie waŜenia lub rozładunku samochodu pobierane są próbki biomasy do analizy 
laboratoryjnej (badanie wartości opałowej oraz zawartości wilgoci w stanie roboczym 
konkretnej dostawy biomasy) prowadzona jest teŜ ocena pozostałych umownych parametrów 
handlowych kaŜdej dostawy biomasy. Wartość opałowa dostarczanej biomasy moŜe być takŜe 
określana na podstawie zmierzonej zawartości wilgoci i krzywej wzorcowej zaleŜności 
wartości opałowej od zawartości wilgoci dla biomasy drzewnej (taka krzywa wzorcowa 
powinna być wówczas zawarta w załączniku do umowy). Wykonawca umowy lub jego 
przedstawiciel jest upowaŜniony do uczestnictwa w procesie poboru próbek i ma prawo do 
kontroli poprawności stosowanych przez elektrownię procedur badawczych. W niektórych 
przedsiębiorstwach praktykuje się takŜe pobór tzw. próbki rozjemczej – reprezentatywnej dla 
danej dostawy59. Procedurami związanymi z pobieraniem i przygotowaniem próbek do badań 
oraz ich badaniem zajmuje się pracownik wydziału analiz chemicznych elektrowni. 
Prowadzony jest takŜe rejestr pobrań, który zawiera informacje o numerze dokumentu 

                                                 
59 Próbki rozjemcze przechowuje się w laboratorium zamawiającego, w ściśle określonych warunkach 
zapewniających utrzymanie ich właściwości i parametrów. W szczególnych przypadkach, na zlecenie 
wykonawcy umowy, badania takiej próbki wykonuje się w niezaleŜnym, akredytowanym laboratorium. Koszty 
tych badań, w przypadku uzyskania wyŜszej wartości opałowej (przy róŜnicy wyników > 0.5 GJ/t) niŜ 
w laboratorium naleŜącym do elektrowni, ponosi zamawiający.  
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dostawy, nazwie dostawcy, pochodzeniu biomasy i jej formie handlowej, dacie przybycia 
transportu, dacie i godzinie pobrania próbek oraz tonaŜu pojedynczej dostawy60. 

Elektrownia jest zobowiązana przygotować dokumentacje wyników analiz chemicznych 
przeprowadzonych dla kaŜdej dostawy biomasy, zawierającą zestawienie średnich 
parametrów – wartość opałową, zawartość wilgoci i popiołu w stanie roboczym. Rozliczenie 
w postaci zestawienia zawierającego wyniki analiz laboratoryjnych i wydruk wyników 
waŜenia, elektrownia udostępnia do wglądu lub wysyła do dostawcy (faxem lub e-mailem) 
w terminie uzgodnionym w umowie. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest 
zatwierdzenie tego rozliczenia dostawy biomasy zarówno przez zamawiającego jak i przez 
wykonawcę.  

3.5.3.4. Rozliczanie dostaw biomasy – odpowiedzialność i kary umowne 
W przypadku dostarczenia biomasy, której parametry i ogólna charakterystyka nie są zgodne 
z podanymi w umowie, elektrownia ma prawo odmówić przyjęcia takiej dostawy. Koszty 
usunięcia wadliwej dostawy i dostarczenia nowej ponosi nierzetelny wykonawca umowy lub 
musi on wyrazić zgodę na obniŜenie naleŜnej zapłaty. Z reguły wartość obniŜenia ceny 
oscyluje w okolicach kilku % za kaŜdy niedotrzymany parametr, przy czym końcowa kwota 
obniŜenia naleŜności za wybrakowaną dostawę jest oczywiście uzaleŜniona równieŜ od 
stopnia przekroczenia poszczególnych parametrów. ObniŜenie wartości dostaw moŜe nastąpić 
z tytułu przekroczenia granulacji, zawartości piasku lub gliny, niedotrzymania wartości 
opałowej oraz niedotrzymania innych parametrów61. Jeśli stwierdzenie niedotrzymania 
warunków przyjęcia dostawy (np. zawartość niedopuszczalnych substancji) nastąpi po 
rozładowaniu transportu, a nie ma technicznych moŜliwości jej ponownego załadunku, to 
wadliwa dostawa jest przyjmowana na zasadach określonych w umowie.  

W przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiąŜe się ze zobowiązań dostarczenia lub odbioru 
umówionej dostawy stosuje się tzw. kary umowne. Przykładowe wyliczenie kary, zarówno 
dla wykonawcy jak i zamawiającego, podano w oparciu o przykładową „Umowę na dostawę 
biomasy” przygotowaną przez jedno z przedsiębiorstw energetycznych, zlokalizowane na 
terenie naszego kraju, na rok 2010. 

JeŜeli Mrz < Mg, to:   

( ) oBErzg WCMMNk ⋅⋅⋅−= 20.0     (3.5.2) 

gdzie: Nk – kara umowna za dany miesiąc (zł), Mg – wielkość gwarantowana w danym 
miesiącu (t), Mrz – wielkość rzeczywista dostarczona zamawiającemu przez wykonawcę 
w danym miesiącu (t), CBE – cena umowna za GJ (podana w umowie) (zł/GJ), Wo – wartość 
opałowa nominalna (podana w umowie) (GJ/t). 

Umowy określają sytuacje, gdzie odpowiedzialność za niedotrzymanie warunków spada na 
tzw. „siłę wyŜszą” (katastrofy, klęski Ŝywiołowe, awarie pojazdów, eksplozje, zniszczenia 
urządzeń, akty organów administracji państwowej, blokady dróg).  

Prowadzone przez odpowiedniego pracownika elektrowni rozliczenie ilościowo-wartościowe 
dostaw biomasy musi zawierać następujące informacje: datę dostawy, nr rejestracyjny 

                                                 
60 Po otrzymaniu raportu wagowego asortymentów (za dany okres rozliczeniowy) następuje weryfikacja tonaŜu 
dostawy i wystawienie sprawozdania z analiz laboratoryjnych. 
61 Przykładowo wysokość kary to 2% wartości dostarczonej biomasy za kaŜde 0.5% przekroczonej maksymalnej 
zawartości wilgotności i popiołu oraz za kaŜde przekroczenie o 0.5 GJ/t minimalnej wartości opałowej. 
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samochodu dostawczego, cięŜar dostawy (wg wagi zamawiającego) – md(t), wartość opałową 
dostaw zrealizowanych w okresie rozliczeniowym Wo (GJ/t), ilość energii w dostawie 
(md,⋅Wo) (GJ). 

3.5.3.5. Ustalanie cen 
Z wzorców umów wynika, Ŝe cena biomasy ustalana jest w umowie w przeliczeniu na GJ 
zawartej w niej energii loco elektrownia. NaleŜność wypłacana jest zatem zgodnie ze wzorem 
(3.3.3). Z analiz opłacalności produkcji, prowadzonych w podrozdz.3.3.3.1 wynika, Ŝe cena 
biomasy, szczególnie rolnej, winna być uzaleŜniona od pory roku. Oznacza to, Ŝe umowa 
określa cenę średnią waŜoną z uwzględnieniem tego zróŜnicowania i wielkości dostaw 
w poszczególnych miesiącach. MoŜna przypuszczać, Ŝe w sytuacji niedoboru biomasy na 
rynku, która moŜe wystąpić w najbliŜszych latach, elektroenergetyka zawodowa będzie 
zmuszona dopuszczać zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy, np. w przypadku 
niskiego plonowania lub konkurencji eksportu. Warto nadmienić, Ŝe jeśli głównym 
biopaliwem stałym będą zrębki wierzby, to producenci mogą wpływać na podaŜ poprzez 
rezygnację ze zbiorów rocznych na rzecz dwuletnich, czy trzyletnich, buforując w ten sposób 
efekty zmienności plonowania i jego ewentualny wpływ na obniŜenie ceny wskutek 
nadmiernej podaŜy. WaŜne jest, Ŝe umowy długookresowe (roczne i dłuŜsze) pozwalają na 
planowanie produkcji biomasy z roślin wieloletnich.  

3.6. Ekonomika wykorzystania biopaliw stałych 
w elektroenergetyce zawodowej  

Wykorzystanie biopaliw stałych w elektroenergetyce zawodowej wiąŜe się z jednej strony 
z dodatkowymi przychodami z tytułu zielonych certyfikatów oraz uniknięciem opłat za 
uprawnienia do emisji, a z drugiej strony – z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów 
ze względu na utrudnienia logistyczne i technologiczne wytwarzania energii z biomasy stałej.  

Przychody (zł) z tytułu wytwarzania energii elektrycznej z Ld dostaw biomasy wyraŜa wzór:  

( )∑ ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅−=
dL

d
zceEddeedsdddBe CEumCQwmP η6.3/)1(   (3.6.1) 

gdzie md oznacza masę d-tej dostawy (t), wd jej wilgotność (udział masowy wody),  
Qsd – ciepło spalania (GJ/t), ηed – współczynnik sprawności przetwarzania energii chemicznej 
d-tej dostawy na energię elektryczną (ηed ≅0.34 – 0.42), Ce – cenę jednostki energii (zł/MWh), 
uEd – udział energii elektrycznej wytworzonej z d-tej dostawy w ilości energii elektrycznej Ee 
wytworzonej ze wszystkich paliw w określonym czasie (udział ten oblicza się zgodnie 
ze wzorem 2.4.5 – podrozdział 2.4), Czc jest ceną zielonych certyfikatów (patrz Rys.3.1.3).  

Pierwszy składnik we wzorze (3.6.1) określa wartość rynkową energii elektrycznej 
wytworzonej z biomasy. Ilość energii oblicza się według ciepła spalania (a więc 
z uwzględnieniem odzysku ciepła odparowania wody). Składnik drugi określa dodatkowy 
przychód ze sprzedaŜy zielonych certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej. Ilość 
certyfikowanej energii oblicza się według wartości opałowych i masy zuŜytych paliw – zgodnie 
z formalnie obowiązującym wzorem (2.4.5) – dla średniej sprawności przetwarzania ich energii 
na energię elektryczną i z pominięciem odzysku ciepła odparowania wody zawartej w paliwach.  

Produkcja energii z biomasy daje zawsze dodatkowe korzyści PUe z tytułu uniknięcia kosztu 
KUe wykupu uprawnień do emisji lub z moŜliwości sprzedaŜy uprawnień w przypadku 
niewykorzystania (dzięki produkcji energii z biomasy) przyznanych limitów. Korzyści te (zł) 
określa poniŜszy wzór, wynikający z obowiązującej formuły 2.4.1:  
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gdzie czynnik w nawiasie jest ilością faktycznie wyprodukowanej energii elektrycznej 
z biomasy w dostawie d – jak w (3.6.1), CUe oznacza cenę uprawnień do emisji (zł/tCO2) 
(patrz Rys.3.1.1), a iloraz We/ηew to wskaźnik emisji CO2 dla węgla We (tCO2/MWh), 
ustalony oficjalnie do rozliczeń z Unią Europejską, przy załoŜeniu współczynnika utlenienia 
Wu=1, (patrz Rozdz.2.4), przeliczony na energię chemiczną z uwzględnieniem sprawności ηew 
jej przetwarzania na energię elektryczną. Warto zwrócić uwagę, Ŝe zgodnie ze wzorem (2.4.1) 
emisję dwutlenku węgla dla paliw oblicza się według ich wartości opałowej, a więc określonej 
ilości energii elektrycznej we wzorze (2.4.1) przypisuje się większe zuŜycie węgla niŜ zuŜycie 
faktyczne. RóŜnica wynika z wykorzystania ciepła odparowania pary wodnej w energetyce 
zawodowej, co nie daje dodatkowych korzyści z tytułu opłat za emisję ekwiwalentną CO2.  

Ustalenie kosztów pozyskania energii z biopaliw jest znacznie trudniejsze niŜ danych 
o przychodach, gdyŜ przedsiębiorstwa nie ujawniają informacji na ten temat, a dane 
literaturowe są zwykle nieaktualne. Łatwiej jest pozyskać dane o relacjach poszczególnych 
składowych kosztów dla biopaliw stałych w stosunku kosztów dla paliwa standardowego 
(w tej pracy – dla miału węglowego energetycznego).  

W dalszych analizach prowadzonych w tej rozprawie istotne znaczenie mają koszty 
operacyjne odnoszone do zuŜycia paliw w ciągu roku. Mają one bowiem bezpośredni wpływ 
na wyniki optymalizacji rocznych planów dostaw paliwa, będących przedmiotem badań. 
Dodatkowo, będą szacowane koszty stałe, niezaleŜne od rocznego zuŜycia paliw, dla 
określenia wskaźników efektywności logistyki dostaw.  

Na koszt operacyjny, związany z wykorzystaniem dostawy d biomasy, składa się koszt 
pozyskania paliwa loco elektrownia (suma kosztów zakupu od producenta i transportu), 
koszt odbioru, koszt magazynowania, koszt transportu wewnętrznego do spalania oraz koszt 
przetworzenia na energię elektryczną (koszt spalania).  

Koszt pozyskania dostawy d paliwa loco elektrownia KzB des wyraŜa się wzorem: 

destrotrCdeprowBEdodddeszB KkwwCWmK ++⋅⋅⋅⋅= )(   (3.6.3) 

gdzie CBed jest ceną jednostki energii w dostawie (zł/GJ) płaconą producentowi, obliczaną ze 
wzoru (3.3.7), wprow oznacza współczynnik prowizji dostawcy (wprow>1), wCde – współczynnik 
upustu wynegocjowany z dostawcą, kotr – średnią ceną transportu lokalnego do punktu 
koncentracji [zł/t] (jednakową dla wszystkich dostaw), Ktr des – koszt transportu d-tej dostawy 
z punktu koncentracji do elektrowni, obliczony wg wzoru (3.4.2) dla zastosowanego środka 
transportu s, zaleŜny od lokalizacji punktu koncentracji i elektrowni. We wzorze (3.6.3) 
wyodrębniono koszt transportu do elektrowni (mimo, iŜ energetyka płaci za energię 
dostarczoną loco elektrownia), gdyŜ ma on bardzo istotne znaczenie dla ocen efektywności 
wykorzystania biomasy prowadzonych w tej rozprawie.  

Na pozostałe koszty przetwarzania KpBd składają się: koszty rozładunku (krd zł/t), 
magazynowania (kmd zł/t), transportu wewnętrznego (ktd zł/t) i pozyskania energii (spalania ksd 
zł/t). Koszty KpBd dla dostawy d wyraŜa łącznie wzór:  

)( sdtdmdrddpBd kkkkmK +++⋅=    (3.6.4) 

Ze względu na wspomniane trudności z pozyskaniem informacji kosztowych, poszczególne 
koszty jednostkowe będą szacowane względem ich odpowiedników dla miału węglowego.  
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Biorąc pod uwagę obowiązujące procedury rozładunkowe, opisane w rozdziale 3.5.3, moŜna 
przyjąć, Ŝe koszt operacyjny rozładunku jednej dostawy biomasy jest taki sam jak jednej 
węglarki (60 t węgla). W związku z tym, jeśli koszt dla węglarki wynosi krw zł/tonę, to: 

krd = krw·60/md      (3.6.5) 

Koszty magazynowania zaleŜą od wymaganej objętości przestrzeni magazynowej oraz od 
kosztów zabiegów, mających na celu utrzymanie paliwa w odpowiednim stanie. Przyjmiemy, 
Ŝe koszty tych zabiegów są proporcjonalne do objętości materiału. Zakłada się, Ŝe objętość 
magazynu nie powinna w istotnym stopniu ograniczać zuŜycia biomasy. Zatem jest 
dostosowana do planowanego zuŜycia dziennego w okresie największego zapotrzebowania, 
z załoŜonym średnim czasem przetrzymywania materiału w magazynie. Przy tych załoŜeniu 
koszty magazynowania w okresie roku są proporcjonalne do objętości paliwa przewidzianego 
do zuŜycia w ciągu roku. Niech kmw oznacza średnioroczny koszt magazynowania 1 tony 
miału węglowego. Koszt jednostkowy kmd dla dostawy d biomasy wyraŜa wzór: 

kmd = kmw·ρw/ρd      (3.6.6) 

gdzie ρw oznacza średnią gęstość miału, a ρd gęstość biomasy w dostawie d.  

Taki sam przelicznik przyjmiemy do obliczania kosztów transportu wewnętrznego, 
zakładając, Ŝe koszty urządzeń transportowych i koszty ich eksploatacji są proporcjonalne do 
objętości zuŜywanego paliwa (odpowiadają załoŜonej przepustowości transportu miału 
węglowego). Pomija się dodatkowe koszty instalacji urządzeń przeciwwybuchowych, gdyŜ są 
one ponoszone na etapie dostosowania instalacji do zuŜycia biopaliw, niezaleŜnie od 
wielkości zuŜycia. Zatem, mając koszty ktw transportu wewnętrznego 1t węgla, wartość tych 
kosztów dla dostawy d wyraŜamy wzorem: 

ktd = ktw·ρw/ρd       (3.6.7) 

Jednostkowy koszt spalania ksd biomasy w d-tej dostawie zaleŜy od sposobu jej spalania. 
W procesie współspalania w kotłach pyłowych koszt ten podnoszą znacząco problemy 
technologiczne mielenia materiału (konieczność dostosowania młynów do mielenia biomasy 
z węglem, obniŜenie wydajności młynów), a takŜe konieczność bardziej precyzyjnej kontroli 
samego spalania w kotle (patrz podrozdz.2.2.3.5 i podrozdz.3.2). Natomiast współspalanie 
w kotle fluidalnym, a takŜe spalanie w układzie hybrydowym (z przedpaleniskiem), nie 
powoduje istotnego wzrostu kosztów, w stosunku do kosztu spalania węgla ksw, jednak te 
technologie wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych, które są pomijane w tych 
analizach. Niech usp oznacza udział masowy współspalania w kotle pyłowym, kswp – 
współczynnik wzrostu kosztów spalania względem węgla. Koszt ksd wyraŜa się wzorem:  

ksd = ksw·(1+usp kswp)      (3.6.8) 

W analizach efektywności ekonomicznej elektroenergetyki jednym z waŜnych wskaźników 
jest koszt operacyjny produkcji jednostki energii elektrycznej kB [zł/MWh]. Stosownie do 
przyjętych wyŜej oznaczeń, dla biomasy zuŜytej w ciągu roku wyrazi się on wzorem:  
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4. Podstawy metodyczne oceny efektywno ści 
wykorzystania biomasy w elektrowniach zawodowych 

4.1. Makroregionalne uj ęcie problemu efektywno ści wykorzystania 
biomasy w energetyce – sformułowanie zadania decyzy jnego 

W niniejszej rozprawie efektywność procesów logistycznych jest rozumiana jako ilościowa 
miara wpływu tych procesów na efektywność wytwarzania i dystrybucji dóbr [13], [96], 
[134], [135]. W związku z tym moŜe być ona mierzona albo metodą analizy wraŜliwości 
efektywności wytwarzania na zmiany parametrów procesów logistycznych lub metodą 
porównywania efektywności uzyskiwanej przy róŜnych jakościowo wariantach realizacji 
procesów logistycznych. Ze względu na wielość moŜliwych miar efektywności (efektywności 
procesów wytwarzania, a więc takŜe i procesów logistycznych), ich oceny są zawsze 
wielokryterialne.  

Problem racjonalizacji produkcji zielonej energii moŜna rozwaŜać w ujęciu systemowym jako 
ogólny problem decyzyjny [154], którego schemat strukturalny przedstawia Rys. 4.1.1.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Rys.4.1.1. Problem decyzyjny w ujęciu systemowym  
Źródło: według [32] 

Obiekt decyzji to zbiór procesów gospodarczych, technologicznych i społecznych, na który 
chcemy wpływać poprzez oddziaływania decyzyjne tak, aby osiągać załoŜone cele. Otoczenie 
oddziałuje na te procesy niepoliczalną liczbą czynników Ψ, niemierzalnych i nieznanych lub 
nie rejestrowanych ze względu na ograniczenia kosztów pozyskiwania informacji. Oprócz 
tego na proces wpływają takŜe czynniki egzogeniczne V, które rejestrujemy dla potrzeb 
procesów podejmowania decyzji [32]. Czynniki te są charakteryzowane zmiennymi 
egzogenicznymi objaśniającymi v. Efektem oddziaływania czynników egzogenicznych na 
proces są czynniki endogeniczne Y, poprzez które obiekt wpływa na swoje otoczenie. Wpływ 
procesu na otoczenie jest zawsze wieloaspektowy, co charakteryzuje niepoliczalna liczba 
czynników endogenicznych Y. Spośród nich wybiera się stosunkowo nieliczny podzbiór 
czynników (zmiennych) y – uznanych za właściwe do oceny efektów decyzji [32].  

 Oddziaływania decyzyjne U 

 

Oddziaływ. zakłócające Ψ 

Oddziaływania endogeniczne: Y   
                

              Y=f*(X,V,U,Ψ)  
V – rejestrowane  

zmienne egzogeniczne  

Procesy decyzyjne 

 

Istotne (rejestrowane) 
zmienne endogeniczne: y 

 yn+d=f(xn,vn,un)+zn+d  

 Cele decyzji yref 

Obiekt decyzji 
 

procesy gospodarcze,     
technolog., społeczne, ..)

X – stan procesu 
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Stan procesu (systemu) X jest to zbiór wielkości charakteryzujący stan zasobów 
magazynowanych w obrębie systemu. Zmienne te są nazywane pamięcią systemu.  

Oddziaływania egzogeniczne mają charakter przyczynowy, a więc ich efekty na wyjściu, 
tj. wartości zmiennych endogenicznych y, są zawsze opóźnione względem ich przyczyny. 
Opóźnienie to moŜe być pominięte, jeśli jest mniejsze niŜ okres kontroli efektów decyzji.  

Wszystkie czynniki zilustrowane na rysunku 4.1.1 mogą mieć charakter informacyjny lub realny 
(przepływy realnych dóbr, zasobów) [154]. Konstrukcja systemu wspomagania decyzji 
z wykorzystaniem narzędzi komputerowych wymaga zakodowania wszystkich informacji 
o czynnikach w postaci danych, a więc zmiennych egzogenicznych – zakłócających v, 
decyzyjnych u oraz endogenicznych y. Oddziaływania informacyjne mogą dotyczyć czynników 
abstrakcyjnych, jak popyt i podaŜ, lub realnych np.: wielkość dostaw, sprzedaŜ itp. W drugim 
przypadku mogą one być utoŜsamiane z czynnikami realnymi, o ile przekłamania informacji 
o wielkościach (zmiennych) charakteryzujących te oddziaływania realne moŜna zaniedbać.  

Powiązania abstrakcyjnych czynników egzogenicznych z endogenicznymi są na ogół znacznie 
bardziej opóźnione niŜ oddziaływania czynników realnych. Z tego względu systemy 
dekomponuje się na poziomy hierarchii (dekompozycja hierarchiczna [32]). W takim systemie 
hierarchicznym poziom wyŜszy kształtuje czynniki abstrakcyjne mierzone w długim horyzoncie 
czasowym, zwykle skumulowane dla wielu procesów generujących czynniki realne. Poziom 
niŜszy wypracowuje decyzje odnoszące się do czynników o mniejszym zasięgu (czasowym oraz 
terytorialnym) i bardziej realnym charakterze. Decyzje poziomu wyŜszego określają cele 
nadrzędne – obligatoryjne dla poziomu niŜszego. Obiekty poziomu niŜszego realizują cele 
nadrzędne, ale często formułują teŜ swoje własne cele [32], [186].  

Cele decyzji muszą być sformułowane w taki sposób, aby mogły być osiągane poprzez wybrane 
czynniki decyzyjne oraz wynikające z nich procesy, generujące oddziaływania wdraŜające 
decyzję (oddziaływania decyzyjne). Dla poziomu niŜszego charakteryzuje się je w postaci 
poŜądanych lub maksymalnych/minimalnych wartości czynników endogenicznych yref – 
przyjętych jako miary efektywności decyzji. Efektywność decyzji wykonawczych poziomu 
niŜszego charakteryzuje się przy pomocy pewnych funkcji zaleŜnych od rozbieŜności między 
obserwowanymi lub przewidywanymi wartościami czynników y, a ich wartościami 
referencyjnymi yref. Natomiast efektywność decyzji poziomu nadrzędnego ocenia się na ogół 
wieloaspektowo, przy pomocy funkcji określających stopień osiągnięcia celów nadrzędnych w 
wyniku wypracowanej decyzji [186]. Funkcje te zwane funkcjami kryterialnymi lub 
wskaźnikami jakości winny odwzorowywać faktyczne preferencje decydentów. Model takich 
kryteriów moŜe być dobrany arbitralnie lub na podstawie odwzorowania rozkładów 
prawdopodobieństwa decyzji oczekiwanych przez decydenta (ang. Modern matching law [200]).  

Decyzje podejmuje się na podstawie przewidywanego oddziaływania zmiennych u na y, przy 
bieŜących i prognozowanych wartościach zmiennych zakłócających v. Najpełniejszą 
podstawą do takiego przewidywania jest ogólny model w przestrzeni stanu [32] o postaci: 

Xn+1=f(Xn,vn, un, Ψn) 
(4.1.1) 

Yn+1=g(Xn+1,vn+1,un+1, Ψn+1) 

Model (4.1.1) moŜna wykorzystać do podejmowania decyzji nadrzędnych, realizujących cele 
nadrzędne, poprzez określenie celów działań dla poziomu niŜszego na pewien okres czasu, 
zwany horyzontem planowania (jest to równieŜ okres kontroli efektywności decyzji). 
W ogólnym przypadku cele te wyraŜa się w postaci ciągów wartości referencyjnych dla 
poziomu niŜszego, czyli zalecanych sekwencji działań w kolejnych podokresach horyzontu. 
Jeśli efektywność decyzji dla chwili n zaleŜy od decyzji przyszłych (dla chwil n+k) w takiej 
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sekwencji, to zadanie planowania ma charakter dynamiczny i nie moŜe być rozwiązane 
niezaleŜnie dla kolejnych chwil. Sytuacja taka występuje, gdy stan systemu X w kolejnych 
podokresach ulega zmianom (istotne znaczenie ma sposób wykorzystania zasobów w czasie). 
Jeśli wpływ pamięci X na wielkości y jest nieistotny (np. decyzje dotyczą wartości 
uśrednionych w horyzoncie planowania), to zadanie decyzyjne moŜna uprościć, pomijając 
moŜliwy wpływ zmian zasobów w czasie. Takie zadanie nazywa się statycznym, 
a wielkości y moŜna wówczas obliczać na podstawie modelu statycznego o postaci: 

y=F*(v,u,Ψ)= F(v,u)+z    (5.1.2)  

gdzie z oznacza łączny efekt wszystkich nieznanych, wejściowych czynników losowych Ψ.  

Zadaniem poziomu niŜszego jest wdraŜanie decyzji nadrzędnych, z uwzględnieniem celów 
własnych, bardzo często antagonistycznych do celów nadrzędnych [32] (moŜe to być np. 
minimalizacja kosztów wdraŜania decyzji nadrzędnych). Osiąganie celów nadrzędnych 
i własnych na poziomie niŜszym wymaga podejmowania decyzji operacyjnych w kolejnych 
podokresach czasu, z uwzględnieniem bieŜącego stanu systemu, rozbieŜności między 
prognozowanymi (na poziomie nadrzędnym) a faktycznymi oddziaływaniami czynników 
zakłócających. Zadanie to ma często charakter dynamiczny, ale dotyczy poszczególnych 
podsystemów systemu nadrzędnego, z pominięciem ich interakcji, a więc jest prostsze.  

Efektywność decyzji będzie uzaleŜniona od wraŜliwości obiektu decyzji na oddziaływania U 
względem jego wraŜliwości na oddziaływania V, a przede wszystkim na nieznane czynniki Ψ. 
W związku z powyŜszym, formułując zadanie decyzyjne, obiekt decyzji naleŜy zdefiniować 
w taki sposób, aby spełnione były następujące załoŜenia: 

1) wybrane czynniki decyzyjne powinny w istotny sposób wpływać na wielkości 
endogeniczne y z opóźnieniem nie dłuŜszym niŜ horyzont czasowy planowania (zadanie 
decyzyjne musi być formalnie dobrze uwarunkowane [32]), 

2) wpływ czynników decyzyjnych na czynniki zewnętrzne zakłócające powinien być 
nieistotny w horyzoncie czasowym sprawdzania efektywności decyzji (planowania), 

3) wpływ czynników endogenicznych Y na czynniki egzogeniczne V i Ψ nie moŜe być 
istotny w horyzoncie planowania,  

4) złoŜoność problemu decyzyjnego nie moŜe przekraczać moŜliwości wypracowania 
racjonalnych decyzji pozwalających osiągać zamierzone cele.  

ZałoŜenia (2) i (3) umoŜliwiają przewidywanie skutków decyzji U na podstawie prognoz 
niezaleŜnych czynników V (zakłada się, Ŝe decyzje nie wpływają zwrotnie na czynniki 
egzogeniczne, a przynajmniej wpływ ten nie jest istotny w okresie horyzontu oceny decyzji). 

ZałoŜenie (4) implikuje często konieczność formułowania zadań daleko uproszczonych, 
poprzez ograniczenie liczby procesów wziętych pod uwagę jako obiekt decyzji. Oddziaływania 
endogeniczne procesów pominiętych włącza się tym samym do czynników endogenicznych 
(rejestrowanych lub nierejestrowanych). Jeśli procesy pominięte są silnie posprzęgane 
z procesami włączonymi do obiektu (oddziaływają wzajemnie w krótkim horyzoncie 
czasowym), to załoŜenia (2) i (3) nie będą całkowicie spełnione, co obniŜy efektywność 
decyzji U.  

Ze względu na obecność czynników losowych Ψ, decyzje podejmowane są zawsze 
w warunkach ryzyka lub niepewności. Decyzje ryzykowne to takie, w których wykorzystuje 
się informacje o rozkładach prawdopodobieństwa czynników losowych [32]. O decyzjach w 
warunkach niepewności mówimy wówczas, gdy nie dysponujemy informacją o rozkładach 
prawdopodobieństw j.w. 
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Decyzje w warunkach niepewności moŜna rozwaŜać w uproszczeniu jako decyzje ryzykowne, 
przyjmując równomierny rozkład prawdopodobieństwa dla czynników o rozkładzie 
nieokreślonym. Podejście to zostanie zastosowane w niniejszej pracy. MoŜliwe są równieŜ 
bardziej zaawansowane podejścia oparte na teorii zbiorów rozmytych i przybliŜonych 
(np. [153]), albo na analizach przedziałowych (np. [162]).  

Efektywność procesów ryzykownych moŜna oceniać na podstawie wartości oczekiwanych 
czynników endogenicznych i wynikających stąd funkcji kryterialnych, niemniej pełniejszy 
obraz sytuacji dają rozkłady prawdopodobieństwa czynników endogenicznych. UmoŜliwia to 
ilościową ocenę ryzyka decyzji rozumianego jako prawdopodobieństwo przekroczenia 
pewnych progowych wartości przez zmienne endogeniczne lub teŜ ogólniej, jako oczekiwana 
strata związana z wystąpieniem sytuacji niepoŜądanych.  

Istotnym elementem podejścia stosowanego w niniejszej pracy jest makroregionalne ujęcie 
problemu oceny efektywności wykorzystania biomasy w energetyce zawodowej. Podejście 
takie jest niezbędne dla oceny faktycznych kosztów ochrony środowiska przez wykorzystanie 
biomasy. Koszty te winny bowiem uwzględniać nie tylko formalne, czy oficjalnie stosowane 
zasady handlu zieloną energią i uprawnieniami do emisji, ale równieŜ efekty uboczne, takie 
jak oddziaływania zielonej energetyki na gospodarkę makroregionu.  

Problem oceny efektywności procesów logistycznych związanych z zieloną energetyką 
moŜna rozwaŜać metodą analizy systemowej w odniesieniu do obiektu, na który moŜemy 
wpływać poprzez odpowiednie decyzje dotyczące bezpośrednio bazy surowcowej, transportu 
i przetwarzania biomasy na energię finalną. Obiektem takim są w istocie wszystkie 
przedsiębiorstwa związane z wykorzystaniem biomasy, połoŜone na pewnym, wyodrębnionym 
obszarze, wraz z infrastrukturą rolną, komunikacyjną, technologiczną i społeczną.  

Przyjmijmy wstępnie, Ŝe rozwaŜanym obszarem jest całe państwo, a przedmiotem oddziaływania 
będą wszystkie funkcjonujące w nim przedsiębiorstwa zaangaŜowane w procesy logistyczne 
wytwarzania zielonej energii, a więc dostawcy biomasy, producenci energii z innych OZE, 
energetyka rozproszona, energetyka przemysłowa i energetyka zawodowa. Ogólny schemat 
takiego systemu pokazano na Rysunku 4.1.2. Uwidoczniono na nim główne czynniki 
egzogeniczne i endogeniczne oraz analizowane, wzajemnie powiązane podsystemy oznaczone 
kołami. Elementy otoczenia oznaczono prostokątami. Zgodnie z metodyką analizy systemowej 
obiekt generujący same decyzje, tj. administracja centralna i samorządowa, znajduje się poza 
obiektem decyzji. Ograniczenia prawne wykorzystania biomasy leśnej znacznie zmniejszają 
konkurencję energetyki dla przemysłu przetwórstwa drzewnego, co pozwala ograniczyć analizy 
do wykorzystania biopaliw (a więc biomasy przeznaczonej na cele energetyczne). Na schemacie 
pominięto równieŜ interakcje energetyki z rynkiem Ŝywności, zakładając Ŝe energetyczne 
wykorzystanie zbóŜ ma charakter marginalny (załoŜenie to jest jednak przedmiotem dyskusji).  

Mając na względzie odmienne potrzeby surowcowe przemysłu wytwarzania biopaliw 
płynnych (patrz Rozdział 3.3.1.1) moŜna przyjąć, Ŝe odpływ biopaliw do transportu moŜna 
oszacować na podstawie planów rządowych. Zatem głównym przedmiotem analizy będzie 
rozpływ biopaliw stałych, co zasygnalizowano na schemacie strzałkami koloru czerwonego. 
Jak widać na schemacie konsumentami tych biopaliw – obok energetyki zawodowej – jest 
energetyka przemysłowa i rozproszona, przy czym energetyka przemysłowa nie generuje 
zakłóceń na rynku konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej (produkuje energię na własne 
potrzeby), a energetyka rozproszona (gospodarstwa domowe, małe biogazownie, ciepłownie 
lokalne) wytwarza tylko ciepło (sytuacja ta mogłaby się zmienić po upowszechnieniu 
rozproszonej energetyki atomowej). W efekcie sprzęŜenia tych konsumentów biomasy 
z elektroenergetyką zawodową są jednostronne i ich wpływ moŜna uwzględnić przez 
oszacowania zasobów biopaliw stałych dostępnych dla energetyki zawodowej.  
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Rys.4.1.2. Schemat kontekstowy systemu realizującego politykę klimatyczną na poziomie państwa, z zaakcentowaniem wykorzystania biomasy  
Źródło: opracowanie własne 
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Warto teŜ zwrócić uwagę, Ŝe energetyka rozproszona nie podlega kontroli zewnętrznej ze 
względu na emisje gazów cieplarnianych, czyli jest niewraŜliwa na nadrzędne decyzje 
zewnętrzne, pokazane na schemacie 4.1.2. Wymaga zatem innych instrumentów realizacji 
polityki klimatycznej niŜ energetyka zawodowa, co dodatkowo przemawia za jej 
wyłączeniem z systemu badanego w niniejszej rozprawie.  

Z drugiej strony występują zakłócenia popytu na energię elektryczną i cieplną, wytwarzaną 
przez energetykę zawodową, ze strony dostawców energii z innych źródeł odnawialnych. Jest 
to równieŜ sprzęŜenie jednostronne (energetyka zawodowa ma mały wpływ na wytwórców 
energii z innych OZE), a więc jego efekt moŜna uznać za zakłócenie zewnętrzne 
o charakterze losowym, z moŜliwą do oszacowania wartością oczekiwaną i zmiennością.    

Zarówno samo wykorzystanie biopaliw stałych, jak i wytwarzanie energii z innych OZE, ma 
wpływ na sektor wydobycia i dystrybucji węgla. Ten znaczący efekt polityki klimatycznej ma 
swoją specyfikę, która jednak wykracza poza zakres badań podjętych w niniejszej rozprawie. 
W związku z tym, w dalszych analizach, sektor ten będzie widziany wyłącznie jako dostawca 
wymaganej ilości węgla (stanowiącego paliwo podstawowe) o załoŜonej średniej gęstości, 
wilgotności i wartości opałowej oraz wartości energetycznej, transportowanego koleją 
w standardowych węglarkach.  

Przedstawiona specyfika powiązań podsystemów pokazanych na schemacie 4.1.2 wskazuje, 
Ŝe głównymi elementami systemu realizującego politykę klimatyczną są producenci 
i dostawcy biopaliw stałych oraz energetyka zawodowa, produkująca wymagane ilości energii 
elektrycznej i ciepła, zarówno z paliw konwencjonalnych jak i z biomasy. W realiach 
gospodarki wolnego rynku, w perspektywie do kilku lat, te dwa podsystemy są praktycznie 
autonomiczne, a ich interakcje ograniczają się do ustalania równowagi podaŜy i popytu 
poprzez oferowane ceny biomasy (od strony producentów) oraz zamówienia dostaw (od 
strony energetyki zawodowej). Oczywiście równowaga ta będzie zakłócana, z jednej strony 
przez konsumentów biomasy spoza energetyki zawodowej, tj.: eksport biomasy, energetykę 
rozproszoną, przemysłową oraz przemysł wytwarzania biopaliw płynnych, a z drugiej – przez 
import i eksport biopaliw stałych, a takŜe wielkość produkcji energii elektrycznej z innych 
OZE (co wpływa na zapotrzebowanie na energię elektryczną z biopaliw stałych). 

Z uwagi na względnie wysokie koszty dostaw biopaliw stałych moŜna przyjąć, Ŝe zbiór 
przedsiębiorstw energetyki zawodowej dzieli się samoczynne na przedsiębiorstwa 
autonomiczne zasobowo (mające praktycznie pełny dostęp do dostatecznie duŜych zasobów 
biomasy w zasięgu opłacalnego transportu) oraz zbiór przedsiębiorstw, które ze względu na 
swą lokalizację mogą napotkać na konkurencję w pozyskiwaniu biomasy ze strony innych 
duŜych przedsiębiorstw energetycznych. Taki zbiór tworzą przede wszystkim elektrownie 
i elektrociepłownie zlokalizowane w makroregionie południowym Polski. Jest to bowiem 
region o względnie małych zasobach biomasy, przy duŜej koncentracji jej konsumentów.  

W celu dalszego uproszczenia analiz prowadzonych w tej rozprawie zbiór ten zostanie 
podzielony na elektrownie i pozostałe przedsiębiorstwa energetyki zawodowej. Taką 
dekompozycję uzasadnia między innymi przyjęta w Polsce zasada oddzielnego rozliczania 
limitów zielonej energii dla producentów energii elektrycznej i innych działów gospodarki. 
Wpływ ciepłownictwa i produkcji ciepła, w kogeneracji z energią elektryczną, na energetykę 
zawodową będzie zatem sprowadzony do oddziaływania na podaŜ biopaliw dla elektrowni.   

Przyjęte wyŜej załoŜenia prowadzą do wyodrębnienia systemu realizacji programu zielonej 
energetyki w sektorze elektroenergetyki zawodowej, przez planowanie działań logistyki 
wewnętrznej oraz działania makrologistyczne. Elementy tego systemu i przepływ 
oddziaływań informacyjnych oraz potencjalnie realnych przedstawiono na Rysunku 4.1.3.  
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Rys.4.1.3. Schemat blokowy przepływu informacji i działań w systemie wsparcia logistyki dostaw biomasy dla elektroenergetyki zawodowej  

Źródło: opracowanie własne 
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Liniami czerwonymi oznaczono najwaŜniejsze strumienie informacji, wykorzystywane 
bezpośrednio w dalszych analizach. Kolorem zielonym wyróŜniono waŜną zmienną 
zakłócającą, jaką jest strumień odpływu biopaliw stałych do odbiorców spoza 
elektroenergetyki zawodowej (patrz schemat na Rys.4.1.2). Linie niebieskie pokazują 
potencjalne moŜliwości wykorzystania proponowanego systemu do wdraŜania decyzji 
nadrzędnych. Linie czarne pokazują strumienie informacji i działania występujące 
w systemie, ale nie uwzględnione w prowadzonych dalej analizach. Natomiast linie 
pogrubione czarne – to realne działania związane z dostawami biomasy. 

Obiektem badań (w szerszym sensie) są duŜe przedsiębiorstwa energetyczne, zlokalizowane 
w określonym makroregionie, wraz z dostawcami surowców energetycznych, w tym biomasy. 
Szczególną uwagę zwrócono jednak na zbiór elektrowni zawodowych (obiekt badań w 
węŜszym sensie), które widziane są kompleksowo z uwzględnieniem wzajemnych powiązań 
zasobowych. Na schemacie 4.1.3 wyróŜniono blok kompleksowego planowania dostaw do 
tych elektrowni (plany referencyjne dla logistyki wewnętrznej elektrowni, biorące pod uwagę 
potrzebę/konieczność współdzielenia zasobów biomasy). Blok ten będzie głównym 
przedmiotem dalszych badań. Jego wyodrębnienie wynika z realistycznego załoŜenia, Ŝe 
przedsiębiorstwa energetyki zawodowej są autonomiczne decyzyjnie, czyli decyzje ich 
organów zarządczych są podporządkowane interesom przedsiębiorstw, natomiast decyzje 
organów administracji stanowią dla nich uwarunkowania zewnętrzne. To kluczowe, dla 
omawianej koncepcji, załoŜenie pozwala rozdzielić problem na decyzje logistyczne w skali 
makro (organa decyzyjne państwa i samorządów) i autonomiczne decyzje przedsiębiorstw 
energetyki zawodowej. Decyzje dotyczące logistyki wewnętrznej  przedsiębiorstw są 
adresowane do zagregowanych dostawców oraz dystrybutorów biomasy. Dotyczą one 
wielkości dostaw i produkcji energii w horyzoncie planowania. Decyzje makrologistyczne 
odnoszą się do bazy zasobowej. Są one reprezentowane na schemacie 4.1.3 blokiem 
planowania działań makrologistycznych dla makroregionu, tj. oddziaływań na bazę 
zasobową, m.in. na podstawie analizy wąskich gardeł efektywności logistyki wewnętrznej. 
Wąskie gardła wykrywa się na podstawie tzw. cen dualnych ograniczeń zasobowych, tj. 
wraŜliwości wskaźników efektywności logistyki wewnętrznej na wartości tych ograniczeń 
[204].  

Warto zwrócić uwagę, Ŝe przedsiębiorstwa transportowe zostały wyodrębnione jako 
autonomiczny element systemu, do którego adresowane są decyzje kompleksowej logistyki 
wewnętrznej, mimo iŜ w praktyce przedsiębiorstwa energetyczne traktują je często jako element 
podsystemu dostawców (umowy na dostawy obejmują równieŜ spedycję, z ustaleniem cen 
biomasy loco elektrownia [3]). Takie podejście zastosowano ze względu na znaczące koszty 
transportu biomasy, jak równieŜ jego znaczenie w logistyce dostaw. Pozwala ono badać 
bezpośredni wpływ spedycji na efektywność wykorzystania biopaliw stałych.  

Zakres rozwaŜanego makroregionu określa w pierwszym rzędzie lokalizacja elektrowni 
zawodowych powiązanych potencjalnie wspólną bazą zasobów biopaliw stałych. Ponadto, 
w celu osłabienia interakcji systemu z otoczeniem, naleŜy do niego włączyć (a więc analizować 
razem) wszystkie elektrownie, które mają lub mogą mieć powiązania organizacyjne i które 
są głównymi partnerami dla dystrybutorów energii elektrycznej w makroregionie. 
Z drugiej strony dobór przedsiębiorstw powinien uwzględniać faktyczne moŜliwości 
koordynacji zadań produkcji „zielonej” energii, w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 

Zbiór dostawców biopaliw stałych przypisanych do makroregionu musi zawierać 
wszystkich dostawców zlokalizowanych w odległości najbardziej opłacalnego transportu 
biomasy dla poszczególnych elektrowni. Ponadto zbiór ten powinien obejmować tylu 
dostawców (takŜe bardziej odległych), aby zapewnić realną (a co najmniej potencjalną) 
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samowystarczalność zasobową systemu, z zapasem na dostawy dla odbiorców spoza systemu. 
Zatem dobór dostawców powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby zminimalizować 
niepewność zasobów biomasy stałej dla analizowanych elektrowni, z uwzględnieniem 
rozmieszczenia terytorialnego potencjału ekonomicznego produkcji biopaliw stałych.  

W niniejszej pracy badaniami objęto makroregion południowy. Szczegółowym analizom 
poddano potrzeby surowcowe producentów energii elektrycznej (elektrowni) oraz zasoby 
biomasy w pięciu województwach południowych: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, 
podkarpackim, lubelskim. Ponadto wzięto pod uwagę (bardziej szacunkowo) moŜliwości 
dostaw biomasy z całej Polski centralnej i południowo-zachodniej.  

Dla dalszych analiz przyjmuje się następujące załoŜenia upraszczające: 

1) Badane przedsiębiorstwa (elektrownie) tworzą zbór reprezentatywny dla całej 
elektroenergetyki zawodowej węglowej pod względem poziomu kosztów produkcji energii 
elektrycznej z węgla, a dla wszystkich producentów energii elektrycznej z biomasy 
w energetyce zawodowej – pod względem zróŜnicowania wyposaŜenia technicznego 
instalacji współspalających (poziomu ograniczeń technologicznych), zróŜnicowania 
rodzajów wykorzystywanych biopaliw oraz kosztów przetwarzania biomasy.  

2) Źródłem dostaw biomasy dla przedsiębiorstw energetyki zawodowej są wyłącznie 
przedsiębiorstwa pośredniczące (zwane dalej hurtowniami biomasy). 

3) Zakup energii odnawialnej z innych źródeł jest dla dystrybutorów obligatoryjny, czyli 
bezpośrednio zmniejsza zapotrzebowanie na energię produkowaną z paliw stałych, 
w jednakowym stopniu dla wszystkich elektrowni w makroregionie (proporcjonalnie do 
rocznego planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną tych elektrowni).  

4) Wpływ elektrociepłowni na elektroenergetykę zawodową moŜna sprowadzić 
do oddziaływania na podaŜ biomasy. Nie uwzględnia się bezpośrednio preferencji dla 
energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji z ciepłem, zakładając, Ŝe jej produkcja 
jest przewidywalna i nie wpływa na jakość prognoz popytu dla elektrowni 
w makroregionie.  

5) Elektroenergetyka w makroregionie jest na tyle atrakcyjnym ekonomicznie partnerem dla 
dostawców biomasy, Ŝe w drodze umów rocznych lub wieloletnich jest w stanie 
zagwarantować sobie najkorzystniejszą technologicznie strukturę sortymentową biopaliw 
stałych (w tym udział biomasy przetworzonej, mokrej i suchej), a wahania podaŜy są 
przewidywalne, ze względnie małym zakresem zmian losowych (nawet jeśli zasoby 
biomasy są nietypowo małe to zawsze są one znane w chwili ustalania kompleksowego 
planu dostaw i sytuacja ta moŜe być wzięta pod uwagę w tym planie).  

Czynniki oddziałujące na badany obiekt podzielono na dwie grupy, obejmujące 
oddziaływania otoczenia i uwarunkowania wewnętrzne: 

• Oddziaływania otoczenia to limity dolne udziału energii odnawialnej w finalnym 
zuŜyciu energii elektrycznej, limity uprawnień do emisji CO2, ograniczenia prawne 
udziału biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy w energetyce, konkurencja na rynku biomasy 
z odbiorcami spoza energetyki, podaŜ energii z innych źródeł odnawialnych, interesy 
producentów biomasy uzewnętrzniane presją na wzrost jej cen lub spadek podaŜy, 
sytuacja na rynku zielonych certyfikatów i uprawnień do emisji CO2 (ceny giełdowe).  

• Do uwarunkowań wewnętrznych zalicza się: ograniczenia zasobów biomasy i środków 
transportu, ograniczenia zdolności produkcyjnych i magazynowych przedsiębiorstw 
energetycznych, sprawność przetwarzania energii i interesy indywidualnych producentów 
energii finalnej, uzewnętrzniane dąŜnością do maksymalizacji produkcji energii 
elektrycznej i minimalizacji kosztów jej wytwarzania.  
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Uwarunkowania wewnętrzne mogą być kształtowane poprzez podejmowanie i wdraŜanie 
strategicznych decyzji logistycznych na szczeblu regionalnym/makroregionalnym 
i w poszczególnych elektrowniach, czyli poprzez realizację odpowiednich procesów 
logistycznych. Decyzje makroregionalne dotyczą stymulowania wielkości i struktury 
produkcji biomasy z wykorzystaniem instrumentów zarządzania regionalnego (wsparcie 
organizacyjne, doradcze, dofinansowanie inwestycji – np. www.vattenfall.pl). Z kolei 
poszczególni producenci energii elektrycznej mogą stosować róŜne strategie dla działań 
operacyjnych logistyki wewnętrznej, w odniesieniu do doboru typów wykorzystywanej 
biomasy, wyboru jej dostawców i środków transportu, rytmiczności zakupów surowca 
i rytmiczności (sezonowości) produkcji zielonej energii. Od strategii tych zaleŜą wymagane 
przepustowości transportu wewnętrznego (rozładunek surowca, transport do kotłów), 
pojemności magazynów, faktyczne ograniczenia technologiczne (skład mieszanki paliwowej) 
oraz przepustowości urządzeń przetwarzających biomasę (mielenie, spalanie). 

4.2. Kryteria oceny efektywno ści procesów logistycznych 
wykorzystania biomasy w przedsi ębiorstwach 
elektroenergetyki zawodowej 

Przedstawione w Rozdziale 4.1 ujęcie problemu pozwala na analizę efektywności 
makroregionalnej wykorzystania biopaliw stałych w elektroenergetyce. Efektywność ta zaleŜy 
od wykorzystania mocy produkcyjnych wszystkich elektrowni (nie tylko realizujących program 
zielonej energetyki), stopnia wykorzystania innych OZE, ale teŜ od kondycji producentów 
biomasy (stopnia wykorzystania zasobów) i sytuacji przedsiębiorstw transportowych. Taką 
efektywność moŜna kształtować kompleksowo, nie tylko poprzez optymalną dystrybucję 
istniejących zasobów, ale równieŜ pośrednio, poprzez ułatwienia administracyjne, doradztwo 
i wsparcie finansowe potencjalnych producentów biomasy. Wynikające stąd działania zostały 
teŜ uwidocznione na schemacie 4.1.3. 

W ujęciu ogólnym wskaźniki efektywności procesów logistycznych odnoszą się do społecznych 
kosztów ochrony środowiska poprzez produkcję energii elektrycznej z biopaliw stałych.  

Ocenę efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach energetycznych proponuje 
się prowadzić w ujęciu średniorocznym. Okres roczny jest naturalnym cyklem zmian 
zapotrzebowania na energię i pozyskiwania biomasy, w związku z tym pozwala na 
miarodajną ocenę uśrednionej efektywności gospodarowania (w tym efektywności procesów 
logistycznych w przedsiębiorstwach energetycznych). Ponadto odpowiada on okresowi 
rozliczeń limitów sprzedaŜy energii odnawialnej (patrz podrozdział 2.4).  

Przedmiotem badań jest ocena wpływu strategicznych decyzji logistycznych 
(reprezentowanych wartościami odpowiednich parametrów organizacji procesów 
wewnętrznych i ograniczeń) na średnioroczną efektywność wykorzystania biomasy w całym 
makroregionie ocenianą wieloaspektowo, tj.:  

a) ekonomicznie – koszty jednostkowe pozyskania energii elektrycznej, koszty jednostkowe 
produkcji „zielonej” energii z róŜnych biopaliw, zysk operacyjny i łączny producentów 
energii, przychody dostawców biomasy,  

b) pozaekonomicznie – stopień wykorzystania zasobów biomasy, stopień wykorzystania 
zdolności produkcyjnych elektrowni, struktura wykorzystania środków transportu.  

Analizowane dalej wskaźniki efektywności, odniesione do poszczególnych przedsiębiorstw 
i do makroregionu jako całości, mają często charakter antagonistyczny. Makroregionalne 
ujęcie problemu pozwala sprawdzić, w jakim stopniu interesy poszczególnych producentów 
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energii elektrycznej są zgodne, a w jakim sprzeczne z interesami innych producentów energii 
i z interesami całego makroregionu.  

Do oceny średniorocznej efektywności ekonomicznej wykorzystania biomasy w badanych 
elektrowniach proponuje się przyjąć następujące miary ilościowe: 

1) zysk łączny PS i średni pśr oraz zysk operacyjny badanych elektrowni,  

2) średni zysk operacyjny z produkcji energii z biomasy, uśredniony dla makroregionu i dla 
poszczególnych elektrowni,   

3) operacyjny koszt jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej z biomasy (zł/MWh) 
i jego stosunek do analogicznego kosztu dla węgla, dla poszczególnych elektrowni 
i średni dla wszystkich elektrowni,  

4) łączny koszt transportu biomasy, koszt transportu jednostki energii elektrycznej 
wytworzonej z biomasy i jego stosunek do kosztu operacyjnego, 

5) jednostkowy koszt pozyskania energii elektrycznej z węgla z uwzględnieniem bilansu 
uprawnień do emisji CO2 (na bilans ten wpływa istotnie produkcja zielonej energii). 

Jako ogólny wskaźnik efektywności logistyki dostaw poszczególnych biopaliw do badanych 
elektrowni badany będzie stosunek kosztów pozyskania energii z biomasy, przy optymalnym 
(dla całego makroregionu) doborze dostawców biopaliwa, do kosztów pozyskania energii 
w przypadku całkowicie losowego doboru dostawców.  

Ponadto, w celu określenia maksymalnego efektu koordynacji makroregionalnej działań 
logistycznych (potencjału optymalizacji procesów logistycznych) w zakresie doboru biomasy 
i biopaliwa, badany będzie procentowy spadek kosztów pozyskania jednostki energii 
elektrycznej z biomasy, wynikający z optymalizacji, względem kosztów wynikających 
z całkowicie losowego doboru dostawców oferujących biopaliwa akceptowalne. Wskaźnik ten 
będzie obliczany dla biomasy łącznie i w rozbiciu na biomasę leśną oraz pozaleśną. 

Badany będzie takŜe stopień wykorzystania zasobów biomasy, przychody producentów 
biomasy, przychody spedytorów i stosunek ilości wytworzonej energii zielonej do łącznej 
ilości wytworzonej energii. 

4.3. Optymalizacja kosztów ochrony środowiska w procesach 
logistycznych wykorzystania biomasy w przedsi ębiorstwach 
elektroenergetycznych 

4.3.1 ZałoŜenia metodyczne – optymalizacja jako narz ędzie do identyfikacji 
i usprawniania procesów logistycznych dostaw biomas y 

W niniejszej pracy przyjmuje się, Ŝe podstawą zarządzania logistycznego produkcją 
„zielonej” energii w energetyce zawodowej powinna być optymalizacja decyzji 
logistycznych, oparta na rachunku kosztów pozyskania energii w elektrowniach  
i w makroregionie. Daje to podstawy do załoŜenia, Ŝe sformułowanie i rozwiązywanie takiego 
zadania optymalizacji pozwoli z jednej strony przewidywać strategie logistyczne stosowane 
przez poszczególne przedsiębiorstwa (zakłada się, Ŝe procesy logistyki wewnętrznej są 
planowane w sposób racjonalny z punktu widzenia przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem 
uwarunkowań zasobowych), a z drugiej strony – stymulować procesy logistyczne w skali 
makroregionu, zwiększające efektywność makroregionalną wykorzystania biomasy. 
Oddziaływanie wymienionych w podrozdział 4.1 czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych 
moŜe być formalnie uwzględnione przez zdefiniowanie stosownych ograniczeń oraz załoŜenie 
odpowiednich, ustalonych wartości parametrów formalnego zadania optymalizacji.  
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Wpływ  tych ograniczeń na koszty pozyskania energii w makroregionie będzie badany 
z wykorzystaniem danych i scenariuszy zmian ich wartości w latach 2008-2017, 
natomiast analiza konsekwencji niepewności wybranych arbitralnie załoŜonych 
parametrów zadania będzie prowadzona metodą Monte Carlo. 

Przyjmuje się, Ŝe w okresie rocznym problem planowania produkcji energii, równieŜ 
zielonej, moŜna rozwaŜać jako zadanie dynamiczne, ustalające harmonogramy dostaw 
biopaliw stałych, z uwzględnieniem sezonowości ich produkcji oraz sezonowości 
zapotrzebowania na energię elektryczną (patrz podrozdział 3.5.2). Dla kaŜdego sezonu 
określa się dostępność i parametry (gęstość, wartość opałową i cenę) róŜnych biopaliw stałych 
(patrz Tabela 3.5.1), przy czym bilans ich zuŜycia powinien obejmować cały rok. Zakłada się, 
Ŝe parametry te nie zaleŜą od wielkości dostaw, czyli od zmiennych decyzyjnych zadania. 
ZałoŜenie to jest typowo przyjmowane przy wszystkich wielowymiarowych zadaniach tego 
typu, jako warunek konieczny sprowadzenia problemu do formalnego zadania liniowego. 

W dalszych analizach przyjęto podział roku na cztery sezony:  
a) zimowy 4.miesięczny (od grudnia do marca włącznie), w którym odbywają się zbiory 

większości biomasy surowej i jest ona dostępna jako biomasa mokra, a równocześnie 
zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe,  

b) wiosenny 2.miesięczny (kwiecień, maj), jako okres przejściowy, wykorzystujący 
podobne zasoby jak w zimie, ale o mniejszej wilgotności,  

c) letni 3.miesięczny (czerwiec, lipiec sierpień), z dostępnością biomasy drzewnej 
sezonowanej oraz słomy świeŜej, z najniŜszym zapotrzebowaniem na energię, 
ale z moŜliwością znaczącego wzrostu (upowszechnienie urządzeń klimatyzacyjnych),  

d) jesienny 3.miesięczny (wrzesień, październik, listopad), ze średnim zapotrzebowaniem na 
energię, ale z moŜliwym deficytem nieprzetworzonej biomasy drzewnej pozaleśnej.  

Rozpoczęcie planu od sezonu zimowego pozwala wykorzystać stosunkowo pewne prognozy 
wielkości zbiorów biomasy leśnej i pozaleśnej, dostępne od końca jesieni. Przesunięcie 
początku roku na grudzień zakłóca nieco limity emisji i certyfikacji rozliczane za okres roku 
kalendarzowego, ale pozwala lepiej oszacować dostępność zasobów biomasy drzewnej, która 
jest zbierana zimą.  

Bilans zuŜycia biomasy będzie odnoszony do poszczególnych dostawców, z uwzględnieniem 
moŜliwości pozyskania przez danego dostawcę zasobów biomasy surowej w danym roku 
(określonej ilością suchej masy) oraz udziału biomasy dostępnej dla elektroenergetyki.   

Przyjęto, Ŝe zasoby środków transportu muszą spełniać bilans roczny (takie uproszczenie 
uzasadnia obserwowana obecnie wysoka podaŜ usług spedycyjnych).   

Dynamiczne ujęcie zadania pozwala bardziej precyzyjnie uchwycić (niŜ w analizie 
średniorocznej) wpływ ograniczeń logistyki wewnętrznej elektrowni na efektywność 
wykorzystania biomasy. Ograniczenia te dotyczą moŜliwości rozładunku dostaw, 
przepustowości urządzeń transportu wewnętrznego i pojemności magazynów biomasy. Mają 
one w istocie charakter ograniczeń chwilowych, a co najmniej średnio-dziennych. Przyjmuje 
się, Ŝe uzbrojenie techniczne logistyki wewnętrznej (czyli ilość stanowisk rozładowczych, 
pojemność magazynów, gabaryty urządzeń transportu wewnętrznego) jest dostosowane do 
przewidywanego zuŜycia biomasy, z uwzględnieniem chwilowych spiętrzeń lub deficytów 
dostaw. Spiętrzenia takie, spowodowane np. zwiększoną lub zmniejszoną produkcją energii 
elektrycznej, okresowymi problemami transportu drogowego, mogą być w pewnym zakresie 
rozładowane przez przesunięcia dostaw (patrz podrozdział 3.5.3.1). Niemniej naleŜy załoŜyć, 
Ŝe spiętrzenia o mało prawdopodobnym (duŜym) rozmiarze są niedopuszczalne 
(dostosowanie urządzeń technicznych do takich sytuacji jest nieopłacalne dla 
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przedsiębiorstwa wobec strat z tytułu obniŜenia dostaw). Oznacza to, Ŝe w planowaniu dostaw 
na sezon winny być one wyeliminowane przez wprowadzenie ograniczeń odniesionych do 
średnio-dziennego zapotrzebowania na dostawy o określonym, ekstremalnym rozmiarze 
(szczegółowy model tych ograniczeń będzie omówiony w podrozdziale 4.3.2).   

Obok załoŜonego uzbrojenia technicznego istotne znaczenie dla efektywności wykorzystania 
biopaliw stałych ma przyjęta strategia logistyki dostaw, wyraŜona przede wszystkim 
rytmicznością dostaw i zuŜycia biopaliw (czas rozładunku w ciągu tygodnia, przerwy 
w zuŜyciu biopaliw). W prowadzonych dalej analizach zakłada się, Ŝe zuŜycie biomasy jest 
dostosowane do zapotrzebowania na energię elektryczną, natomiast dostawy nie muszą być 
realizowane kaŜdego dnia, jeśli przedsiębiorstwo posiada dostatecznie pojemne magazyny.   

Zakłada się, Ŝe przedsiębiorstwo nie osiąga przychodów z tytułu kar umownych nakładanych 
na dostawców w przypadku niedopełnienia warunków umowy (wszystkie dostawy będą 
spełniały nałoŜone ograniczenia i produkcja spełnia ograniczenia nadrzędne).  

Przyjmuje się, Ŝe plany średnioroczne, opracowane dla kolejnych lat, mają charakter statyczny, 
tzn. nie rozwaŜa się optymalizacji wykorzystania zasobów w okresie przekraczającym rok. 
Takie załoŜenie uzasadnia potrzeba praktycznie całkowitego wykorzystania zasobów biomasy 
pozyskanych w danym roku (szczególnie pozaleśnej), a takŜe roczny cykl rozliczania limitów 
emisji CO2 i zielonych certyfikatów. Zakłada się, Ŝe przenoszenie uprawnień na następny rok 
(dopuszczalne za zgodą prezesa URE – patrz podrozdz.2.4) nie jest stosowane. Pomija się teŜ 
zmiany stanu magazynów biopaliw w elektrowniach z roku na rok oraz moŜliwość 
kilkuletniego sezonowania (magazynowania) biomasy drzewnej leśnej. Uzyskane w efekcie 
oceny mają charakter wartości średniorocznych.  

Jako narzędzie oceny efektywności badanych decyzji logistycznych proponuje się przyjąć 
jednokryterialn ą optymalizację dostaw biomasy do elektrowni zawodowych oraz 
produkcji energii elektrycznej w makroregionie za okres roku, powtarzaną dla kolejnych lat 
okresu planowania z uwzględnieniem dostępnych i planowanych mocy produkcyjnych, 
prognozowanych zasobów biomasy oraz prognozowanego zapotrzebowania na energię.  

Zarówno relacje ograniczające, jak i funkcja celu dla takiego zadania (wskaźnik jakości 
rozwiązań), winny być sformułowane w taki sposób, aby z jednej strony adekwatnie 
odwzorować najistotniejsze uwarunkowania problemu decyzyjnego, a z drugiej – umoŜliwi ć 
prowadzenie wieloaspektowych badań (m.in. analiz Monte-Carlo) w stosunkowo krótkim 
czasie, przy duŜej liczbie zmiennych decyzyjnych (tj. dla duŜego makroregionu). W praktyce 
oznacza to konieczność zastosowania metod programowania liniowego.  

Wskaźnik jakości takiego formalnego zadania optymalizacji będzie traktowany jako 
instrument umoŜliwiający forsowanie rozwiązań formalnie optymalnych, odpowiadających 
róŜnym celom faktycznego (wielokryterialnego) problemu decyzyjnego. Na podstawie tych 
rozwiązań będą następnie obliczane wymagane wskaźniki ekonomiczne i pozaekonomiczne 
(podrozdz.4.2) efektywności wykorzystania biomasy.  

Wykorzystanie technik optymalizacji pozwoli takŜe na określenie najefektywniejszych 
kierunków inwestycji w rozwój „zielonej” energetyki, na podstawie analizy cen dualnych 
ograniczeń aktywnych w rozwiązaniach optymalnych [204].  

4.3.2. Zasady konstrukcji modeli procesów logistycz nych w elektroenergetyce 
zawodowej – modele rynku biopaliw stałych i rynku e nergii w Polsce 

Skonstruowanie formalnego zadania optymalizacji wymaga sformułowania ilościowych 
zaleŜności pomiędzy produkcją energii, a zasobami surowców. ZaleŜności te winny obejmować:  
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a) model struktury rynku dostaw biomasy, tj. ilościową charakterystykę produkcji biomasy 
róŜnych typów oraz zasady agregacji tych zasobów z określeniem lokalizacji dostawców 
zagregowanych (hurtowni) oraz formuł do obliczania cen biomasy i kosztów transportu,  

b) ogólnokrajowe relacje bilansowe i kosztowe, odzwierciedlające funkcjonowanie 
instrumentów polityki klimatycznej państwa wobec elektroenergetyki, 

c) zaleŜności pomiędzy strategiami logistycznymi producentów energii (tryb zakupów oraz 
dostaw surowców i zbytu energii), a wynikającymi z nich wymaganiami co do pojemności 
magazynów biomasy, przepustowości transportu i zdolności przerobowych biomasy, 

d) model bilansowy produkcji „zielonej” energii w rozwaŜanym makroregionie.  

Opis ilościowy rynku biomasy w punkcie (a) opiera się na wynikach analiz prowadzonych 
w Rozdziałach 2 i 3 rozprawy oraz na opracowanych tam modelach cząstkowych. Punktem 
wyjścia do tego opisu jest specyfikacja rodzajów biomasy obejmujących biomasę 
o podobnych właściwościach chemicznych (rodzaje róŜnią się miedzy sobą typem materiału 
organicznego – patrz podrozdziały 2.3 i 3.4). KaŜdy rodzaj biomasy ma określone ciepło 
spalania Qs i zawartość wodoru H (patrz dane w Tabelach 2.2.6 – 2.2.8). Do kaŜdego rodzaju 
przypisuje się oddzielny zasób biomasy, charakteryzowany rozkładem terytorialnym jej 
koncentracji w Polsce (patrz Tabele 3.3.6, 3.3.14 i 3.3.15). Wielkość zasobu jest wyraŜona 
ilością suchej masy (wielkość ta podlega zachowaniu w systemie rozwaŜanym w pracy – 
Rys.4.1.3). MoŜliwość miarodajnej oceny takiego zasobu jest jednym z kryteriów grupowania 
materiałów w klasy zwane tu rodzajami. Pewien podzbiór rodzajów obejmuje biomasę leśną, 
pozostałe – pozaleśną. Precyzuje się w ten sposób kryterium waŜnej (ze względów formalno-
prawnych), dodatkowej klasyfikacji biomasy na dwie grupy pochodzenia. Dla kaŜdego rodzaju 
określa się okres zbioru (pozyskania biomasy surowej) i okres sezonowania, wraz z danymi 
o wilgotności biomasy surowej w poszczególnych miesiącach roku (patrz podrozdział 3.5.2 
i Tabela 3.5.1). Określa się takŜe wielkość strat suchej masy (jeśli dla danego materiału są one 
istotne) w okresie sezonowania (poza zimą), zakładając stałe tempo spadku masy na miesiąc.  

Drugim elementem modelu rynku biomasy jest specyfikacja zbioru biopaliw stałych, 
będących przedmiotem zakupów, transportu i przetwarzania w energetyce zawodowej. 
Biopaliwo charakteryzuje rodzaj biomasy (a więc i grupa pochodzenia) oraz jej forma 
(postać), od której zaleŜy gęstość nasypowa suchej masy (patrz dane w Tabeli 2.2.8). Grupa, 
rodzaj i forma biopaliwa decydują o jego średniej cenie rynkowej, co ujęto formułą (3.3.7) 
i współczynnikami cenowymi podanymi w Tabeli 3.3.25. Dla biopaliw stałych 
nieprzetworzonych (zrębki) z upraw trwałych (wierzba, ślazowiec), w obliczeniach 
uwzględnia się zaleŜność cen od pory roku, chociaŜ kontrakty określają tylko cenę średnią. 
Dla kaŜdego biopaliwa określa się jego wilgotność średnią (z pominięciem przejściowego 
zawilgocenia lub przesuszenia wskutek czynników pogodowych) w kolejnych miesiącach 
roku. W przypadku biopaliw nieprzetworzonych (zrębki, pręty, sieczka, bele, kostki) jest to 
wilgotność określona dla danego rodzaju materiału. Dla odpadów przetwórstwa drzewnego 
(oprócz tartaków), owocowego i innych odpadów, a takŜe dla granulatów (brykiety i pelety) 
przyjmuje się wilgotność stałą, zakładając, Ŝe jest ona efektem technologii przetwórstwa lub 
wcześniejszego uŜytkowania (dosuszanie, zawilgocenie). Na podstawie tych danych oblicza 
się średnią wilgotność wp w kolejnych sezonach p i wynikające z niej parametry paliwa, 
tj. wartość opałową Wop (wzór 2.2.4), wartość energetyczną h (wzór 2.2.6) oraz gęstość 
nasypową ρρρρw nas p ze wzoru (2.2.10) (przy załoŜeniu niezmienności masy suchej zawartej 
w jednostce objętości). Oblicza się teŜ średnią cenę w sezonie. 

Trzecim elementem modelu (a) jest zbiór hipotetycznych, zagregowanych dostawców 
biomasy (zwanych hurtowniami), rozlokowanych w badanym makroregionie i jego obrzeŜach. 
KaŜda hurtownia ma określoną lokalizację (miasto) oraz powierzchnię obszaru atrakcji 
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(agregacji biomasy), z wyszczególnieniem województw i ich udziałów w tym obszarze. 
Lokalizacja hurtowni musi zapewnić ich dostępność dla cięŜkiego transportu, tj. dla 
wyszczególnionych typów środków transportu (pojazdy samochodowe trzy- i więcej osiowe 
długie, ewentualnie – takŜe transport kolejowy). Zakłada się, Ŝe biopaliwa są dostarczane 
do hurtowni transportem lekkim (pojazdy dwuosiowe) z obszaru jej atrakcji, ze stałym 
kosztem. Koszt transportu odległego oblicza się według taryf zaproponowanych 
w podrozdziałach 3.4 i 3.6, z doliczeniem stałego kosztu transportu lekkiego (zł/t) 
do hurtowni z jej otoczenia. W celu uwzględnienia moŜliwości dostaw transportem lekkim 
do bliŜej połoŜonych elektrowni, bezpośrednio od producentów rozproszonych, dopuszcza się 
wykorzystanie małotonaŜowych środków transportu (2 osiowych, 3 osiowych krótkich lub 
terenowych – poz. 1, 2, 4 i 5 w Tabeli 3.4.1). Koszt takiego transportu oblicza się według taryf 
jak wyŜej, bez doliczania składowej stałej. Poszczególne obszary atrakcji winny być rozłączne. 
Rozmieszczenie hurtowni w makroregionie powinno odzwierciedlać zróŜnicowanie kosztów 
transportu odległego (powyŜej 30 km) do poszczególnych elektrowni będących przedmiotem 
badań, a wszystkie obszary atrakcji powinny pokrywać cały obszar potencjalnych dostaw 
biomasy dla makroregionu (niekoniecznie wyłącznie dla tego makroregionu). KaŜdej hurtowni 
przypisuje się podzbiór oferowanych biopaliw stałych. Zasoby odpowiadających im 
rodzajów biomasy oblicza się wg wzorów (3.3.1) i (3.3.2), na podstawie zadanej powierzchni 
obszaru atrakcji hurtowni i jej podziału na województwa, z wykorzystaniem rozkładów 
koncentracji regionalnej podanych w Tablicach 3.3.6, 3.3.14 i 3.3.15. Wszystkie dostawy 
biopaliw danego rodzaju z danej hurtowni, takŜe realizowane transportem lekkim, 
bilansowane są łącznie w ramach tego zasobu za okres roku. Wynika to z realistycznego 
załoŜenia, Ŝe energetyka zawodowa, planując zakupy biomasy na rok, jest w stanie wymusić 
odpowiadającą jej postać biopaliw. Nie jest zatem konieczne określenie indywidualnych 
zasobów poszczególnych biopaliw, a tylko ilości materiału, z którego jest wytworzona.  

Model matematyczny produkcji i zbytu zielonej energii elektrycznej62 obejmuje 
ogólnokrajowe relacje bilansowe i kosztowe odzwierciedlające funkcjonowanie instrumentów 
polityki klimatycznej państwa wobec elektroenergetyki (instrumenty te omówiono 
w podrozdziałach 2.4 i 3.1.2) oraz modele bilansowe produkcji i zbytu energii elektrycznej 
dla poszczególnych producentów. Odpowiednie zaleŜności i dane zostały określone na 
podstawie analiz przeprowadzonych w podrozdziałach 2.4 i 3.1.2 oraz wywiadów 
z przedstawicielami elektrowni badanych w rozprawie. Parametry modelu bilansowego 
zostaną następnie dostrojone metodą prób, w ramach obliczeń optymalizacyjnych, gdyŜ 
przedsiębiorstwa niechętnie udostępniają precyzyjne dane.  

Polityka klimatyczna państwa wobec przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej jest 
realizowana poprzez system handlu uprawnieniami do emisji i system handlu certyfikatami 
pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (tzw. zielone certyfikaty). 
W efekcie wprowadzenia tych systemów, dla przedsiębiorstw badanych w tej rozprawie, 
przedmiotem handlu na rynku energii elektrycznej są trzy dobra:  

a) energia elektryczna (w dalszych analizach będzie ona określana skrótowo terminem 
energia), dla której rozróŜnia się ilość wyprodukowaną E (zmierzoną na zaciskach 
urządzenia wytwarzającego energię elektryczną), ilość sprzedaną S (przesłaną do sieci 
krajowego systemu elektroenergetycznego) i ilość zuŜytą przez odbiorców końcowych F 
(sprzedaną przez dystrybutora końcowego i rozliczaną według pomiarów zuŜycia 
licznikami energii zainstalowanymi u konsumentów energii),  

                                                 
62 W analizach prowadzonych w tym podrozdziale, dotyczących ogólnych zaleŜności cenowych i bilansowych 
(wzory 4.3.1 – 4.3.20) wykorzystano modele przedstawione w publikacjach [40] i [42].  
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b) zielone certyfikaty sprzedawane przez elektroenergetykę odnawialną na Towarowej 
Giełdzie Energii, a takŜe w kontraktach pozagiełdowych, których ilość C określa się na 
podstawie ilości energii wyprodukowanej E (wg pomiaru na zaciskach urządzenia 
wytwarzającego energię elektryczną – patrz podrozdz.2.4.3),  

c) uprawnienia do emisji dwutlenku węgla sprzedawane na giełdach międzynarodowych, na 
aukcjach i Towarowej Giełdzie Energii, rozliczane według faktycznego zuŜycia paliw 
emitujących CO2 oraz przyjętych dla nich wskaźników emisji CO2 – patrz wzór (2.4.1).  

Produkcja energii elektrycznej generuje koszty bezpośrednie operacyjne, proporcjonalne do E, 
obejmujące koszty zakupu paliw, ich transportu, magazynowania i przetwarzania. Ponadto 
ponoszone są koszty pośrednie, które uzewnętrzniają się zuŜyciem własnym elektrowni 
i kosztami stałymi, związanymi z utrzymaniem i amortyzacją mocy wytwórczych (mocy 
zainstalowanej) oraz innymi kosztami niezaleŜnymi od wielkości produkcji E. Koszty 
pośrednie, szczególnie koszty stałe, są dostosowane do poziomu mocy wytwórczych, które 
muszą zapewnić średni poziom produkcji E oraz rezerwę mocy na zapotrzebowanie szczytowe, 
z uwzględnieniem niepewności podaŜy energii ze źródeł odnawialnych, zaleŜnych od 
warunków pogodowych (w Polsce –- głównie energetyki wiatrowej). Ilość energii sprzedanej S 
generuje przychód przedsiębiorstwa i jest mniejsza od E o zuŜycie własne elektrowni, a ilość 
energii zuŜytej F jest mniejsza od S o straty przesyłu i dystrybucji. Dane o wielkościach E, S i 
F w Polsce i ich prognozach zamieszczono w Tabeli 2.1.31. Wynika z nich, Ŝe zuŜycie własne 
dochodzi do 10% E, a straty przesyłu wynoszą około 10% S.  

System handlu zielonymi certyfikatami (patrz podrozdział 2.4.3) nakłada na dystrybutora 
końcowego energii elektrycznej, tj. na sprzedawcę energii uŜytkownikom końcowym, 
obowiązek przedłoŜenia do umorzenia zielonych certyfikatów, poświadczających pochodzenie 
z OZE określonego udziału ϕϕϕϕ  zbywanej energii F. Udział ϕ w kolejnych latach został ustalony 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki [232]. Dystrybutor końcowy jest zatem 
zainteresowany zakupem zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii lub 
w kontraktach pozagiełdowych63, których podaŜ jest zaleŜna od produkcji energii EO z OZE, 
a zapotrzebowanie wynika ze zuŜycia F. Jeśli do dnia 31 marca kaŜdego roku dysponował zbyt 
małą ilością C certyfikatów, ma obowiązek uiścić opłatę zastępczą, którą określa wzór (2.4.2):  

( )CFOO zjz −⋅= ϕ      (2.4.2) 

gdzie Ozj oznacza jednostkową opłatę zastępczą, określaną przez Prezesa URE na dany rok do 
31 marca kaŜdego roku (a więc znaną), a kara za niedopełnienie powyŜszego obowiązku 
wynosi 1.3*Ozj zł/MWh – patrz wzór (2.4.3). Oczywiście cena giełdowa zielonych 
certyfikatów ccG musi być niŜsza niŜ Ozj, co warunkuje zainteresowanie dystrybutorów ich 
zakupem i przy znanej wartości Ozj wpływa stabilizująco na rynek certyfikatów (wysokość Ozj 
w latach 2008 – 2010 wynosiła kolejno 248.46, 258.89 i 267.95 zł/MWh64, a ceny certyfikatów 
ccG wahały się w otoczeniu 241, 250 i 255 zł/MWh – patrz Rys.3.1.3). Ponadto producenci 
energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych mają gwarancję jej zakupu przez sprzedawcę z urzędu 
(Rozporządzenie [232] – patrz podrozdz.2.4.3), co najmniej po średniej cenie energii na rynku 
konkurencyjnym w roku poprzedzającym (w roku 2009 wynosiła ona 197.21 zł/MWh). 
Zmniejsza to bezwarunkowo popyt na energię z węgla i innych paliw konwencjonalnych o ilość 
energii sprzedanej z tych źródeł.  

                                                 
63 Konsultacje telefoniczne z pracownikiem Towarowej Giełdy Energii, email: rejestr@tge.pl. 
64 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dr Mariusz Swora: Informacja 1/2010 w sprawie zwaloryzowanej 
jednostkowej opłaty zastępczej jaką naleŜy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji 
obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne za 2010 r. Warszawa 17.02.2010 r. 
http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/271/Srednie_ceny_energii_i_oplaty_zastepcze.html, dostęp: luty 2010. 
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Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych są przyznawane i rozliczane w tonach CO2, 
a odpowiadającą im ilość paliwa konwencjonalnego oblicza się według wartości opałowej Wo 
i jego wskaźnika emisji CO2 WE – patrz wzór (2.4.1). Wartości WE (tCO2/GJ) dla róŜnych 
paliw podano w Rozporządzeniu [233]. W dokumentach [212] i publikacjach i omawiających 
te zagadnienia (patrz np. opracowanie [110]) wykorzystuje się takŜe współczynnik WEel 
(zł/MWh), wyraŜający emisyjność paliwa na jednostkę wyprodukowanej z niego energii 
elektrycznej, z uwzględnieniem wartości opałowej Wo (GJ/t), energetycznej h (GJ/t) i średniej 
sprawności ηel wytwarzania energii elektrycznej: WEel=3.6·WE·Wo/(h·ηel). Jego wartości dla 
roku 2008 moŜna obliczyć na podstawie danych zawartych w Tabeli 2.5.1. Dla 
elektroenergetyki wynosiła ona średnio 0.9788 tCO2/MWh, a dla elektroenergetyki 
zawodowej WEel=0.9875 tCO2/MWh. Te stosunkowo wysokie wartości wynikają z duŜego 
udziału węgla brunatnego w zuŜyciu paliw pierwotnych (około 32% – patrz Tabela 2.1.25), 
który ma większy współczynnik WE niŜ węgiel kamienny (101.1 – 111 tCO2/TJ, wobec 94 – 
96 tCO2/TJ dla węgla kamiennego – patrz [233] str. 9739). Według informacji zamieszczonej 
na stronie www.mos.gov.pl [212], Ministerstwo Ochrony Środowiska przyjęło 
(do oficjalnych rozliczeń z Komisją Europejską) dla miału energetycznego, 
wykorzystywanego w elektrowniach węglowych, wartości WE=0.0941 tCO2/GJ oraz 
Wo=21.3 GJ/t. W związku z tym takie parametry paliwa będą wykorzystywane w dalszych 
obliczeniach dla elektrowni węglowych współspalających biomasę (które będą przedmiotem 
analiz ilościowych prowadzonych w tej rozprawie). ZałoŜono teŜ średnią sprawność ηel =0.37 
(oszacowaną na podstawie danych pozyskanych z wywiadów i dostępnych w Internecie) oraz 
wilgotność paliwa 12% wagowo (co według wzorów (2.2.5) i (2.2.6) daje wartość 
energetyczną h=22.58 GJ/t). Uzyskana na podstawie tych danych wartość współczynnika WEel 
jest korzystniejsza (niŜsza) niŜ średnia dla elektroenergetyki i wynosi WEel=0.8638 tCO2/MWh.  

Dalsze analizy, prowadzone w tym rozdziale, będą odnoszone do ilości energii 
wyprodukowanej E, a wielkości sprzedaŜy S i zuŜycia finalnego F będą wyraŜane jako 
proporcjonalne do E, z wykorzystaniem stałych współczynników przeliczeniowych bSE=S/E, 
bFS=F/S oraz bFE=F/E≡≡≡≡ bSE·bFS

 65.  

Przeanalizujemy na wstępie bilans krajowy energii E i zielonych certyfikatów C. Niech 
ZS oznacza łączne roczne moŜliwości produkcji energii elektrycznej w kraju (zdolność 
produkcyjną, tj. zapotrzebowanie na produkcję odpowiadające zapotrzebowaniu na energię 
finalną bFEZS), EO, EOI – ilość energii produkowanej ze źródeł odnawialnych łącznie 
i ze źródeł innych niŜ współspalanie biomasy, EB – ilość energii z biomasy współspalanej 
z węglem, EK – ilość energii z paliw konwencjonalnych. W planowaniu produkcji na okres 
roku powyŜsze wielkości naleŜy interpretować jako wartości prognozowane.  

Ilość certyfikatów CI dla energii EOI uzyskanej z OZE innych niŜ biomasa spełnia 
toŜsamościowo równość CI ≡ EOI. Jeśli natomiast energia odnawialna jest produkowana 
w ilości EB przez współspalanie biomasy, to ilość uzyskanych certyfikatów CB róŜni się nieco 
od EB ze względu na sposób rozliczania certyfikatów wg wzorów (2.4.5) i (2.4.6). W tym 
miejscu wyrazimy to ogólnie zaleŜnościami: 

C= CG = CI + CB,       CI ≡ EOI,      CB=ηCEEB   (4.3.1) 

gdzie ηCE oznacza stały współczynnik (szczegółowe zaleŜności będą przedmiotem dyskusji 

                                                 
65 ZałoŜenie, Ŝe zuŜycie własne (a więc róŜnica między E i S) jest proporcjonalne do E jest przybliŜeniem, gdyŜ 
zuŜycie własne zawiera pewną składową stałą i zmienną. Niemniej uproszczenie to moŜna uznać za 
dopuszczalne, jeśli przyjąć, Ŝe elektrownie wykorzystują na ogół w pełni swoje moŜliwości produkcyjne, a więc 
składowa stała rozkłada się równomiernie na kaŜdą jednostkę energii produkowanej.  
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w następnym podrozdziale i Rozdziale 6, gdzie zostanie pokazane, Ŝe współczynnik ηCE  
przyjmuje wartości od 0.95 do 1.05 i na ogół jest nieco większy niŜ 1). 

Oznaczmy symbolem ϕO udział energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zuŜyciu finalnym, 
bFEZS, ϕOI – udział energii ze źródeł odnawialnych innych niŜ biomasa w zuŜyciu bFEZS,  
ϕNP. – udział energii z biomasy współspalanej z węglem w zuŜyciu finalnym bFEZS, EC – ilość 
energii, którą dystrybutor końcowy moŜe sprzedać bez opłaty zastępczej, mając C zielonych 
certyfikatów. Jeśli załoŜymy zerowe saldo wymiany handlowej sektora z zagranicą (załoŜenie to 
jest w pełni akceptowalne w świetle danych przedstawionych w Tabelach 2.1.12 i 2.1.25), to 
bilans energii w kraju i uwarunkowania jej sprzedaŜy przedstawiają zaleŜności:  
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 (4.3.2) 

Zapotrzebowanie na zielone certyfikaty CZ wynika z dąŜenia do sprzedania całej energii bez 
opłaty zastępczej (tj. EC=ZS, CZ=bFEZSϕ), co pozwala dystrybutorowi oferować dostawcom 
wyŜsze ceny, a więc dawałoby mu lepszą pozycję na konkurencyjnym rynku, a ilość dostępnych 
certyfikatów wynosi CG=C=bFEZSϕO. Bilans popytu podaŜy wyraŜa się zatem wzorem:  

∆C=CZ – CG=bFEZS (ϕ – ϕO)         (4.3.3) 

W przypadku, gdy zapotrzebowanie ZS na energię jest większe niŜ EC (tzn. ϕO < ϕ, a więc 
krajowa produkcja energii z OZE jest zbyt niska), to reszta energii EKcz =∆C/bFE musi być 
wyprodukowana z paliw konwencjonalnych (ze względu na gwarancje bezpieczeństwa 
energetycznego), a dystrybutor końcowy będzie musiał uiścić opłatę zastępczą w wysokości 
Ozj∆C. Z kolei, jeśli liczba dostępnych certyfikatów jest wyŜsza niŜ wymagana do sprzedaŜy 
ZS jednostek energii (ϕO > ϕ), to dystrybutor wykupi certyfikaty w wymaganej ilości CG.  

Koszt zakupu zielonych certyfikatów lub opłaty zastępczej ponosi dystrybutor końcowy, ale 
obciąŜa nim pośrednio albo odbiorców końcowych, albo producentów energii. Na początek 
przyjmijmy umownie, Ŝe koszty te są w całości przenoszone na producentów, tzn. dystrybutor 
końcowy (lub pośrednik, albo operator przesyłowy) kupuje od nich energię po cenie cS 
za jednostkę energii sprzedawanej, odpowiednio obniŜonej o przewidywany koszt zakupu 
wymaganych certyfikatów i opłaty zastępczej, w stosunku do hipotetycznej ceny bazowej cel, 
którą przyjmuje jako podstawę do kalkulacji cen zbytu dla wszystkich odbiorców końcowych 
i dla kaŜdej jednostki energii. Niech cE oznacza jednostkowy przychód z produkcji energii, 
tj. cenę zbytu odniesioną do jednostki energii wyprodukowanej (przeliczoną współczynnikiem 
bSE), ccG – prognozowaną średnioroczną cenę zielonych certyfikatów na giełdzie. Zgodnie 
ze wzorami (4.3.2) i (4.3.3) oferowana przez dystrybutorów/pośredników producentom cena 
zbytu cS energii elektrycznej sprzedawanej i przychód jednostkowy cE wynoszą:  
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Warto zwrócić uwagę, Ŝe taki sam efekt ekonomiczny uzyskuje się zakładając, Ŝe bezpłatne 
przekazanie do umorzenia wymaganej ilości certyfikatów lub wniesienie opłaty zastępczej 
jest obowiązkiem producenta energii, jako warunek konieczny zbytu kaŜdej jednostki energii 
dystrybutorowi końcowemu. Oznacza to wiązaną sprzedaŜ energii wraz z certyfikatami po 
cenie cel, z dodatkowym kosztem zapewnienia udziału ϕ energii z OZE. Takie transakcje są 
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prawdopodobnie realizowane w praktyce w kontraktach pozagiełdowych. Zmniejszają one 
ryzyko energetyki odnawialnej, gdyŜ dają gwarancję zbytu certyfikatów po cenie ustalonej 
w kontrakcie, ale cena ta jest zwykle nieco niŜsza niŜ ccG.  

Odnosząc krajowe bilanse produkcji energii i certyfikatów (4.3.2) i (4.3.3) do poszczególnych 
przedsiębiorstw przyjmiemy, Ŝe kaŜda elektrownia moŜe dysponować portfelem 
zamówień na produkcję energii w ilości Z(1-bFEϕϕϕϕOI) jednostek, przy czym wielkość  
Z(1-bFEϕϕϕϕOI) dla elektrowni konwencjonalnych i współspalających biomasę odpowiada 
prognozie zapotrzebowania na produkcję tej elektrowni. Oznacza to załoŜenie, Ŝe 
redukcja zapotrzebowania spowodowana obowiązkiem wykupu całej energii EOI rozkłada się 
równomiernie na wszystkie elektrownie, a suma wielkości Z, dla wszystkich elektrowni 
konwencjonalnych i współspalających biomasę, jest równa łącznemu zapotrzebowaniu 
krajowemu ZS na produkcję energii elektrycznej. Zatem roczna produkcja energii nie moŜe 
przekroczyć wartości Z(1- bFEϕϕϕϕOI), a roczny zbyt jest nie większy niŜ bSEZ(1- bFEϕϕϕϕOI)

66.  

Przyjmiemy, Ŝe działalność produkcyjna kaŜdej rozwaŜanej elektrowni jest ukierunkowana na 
maksymalizację rocznego zysku operacyjnego lub zysku z jednostki wyprodukowanej energii, 
przy czym maksymalizacja zysku średniego jest korzystniejsza w sensie makroregionalnym. 
Jednak w wyjątkowych sytuacjach, wynikających przykładowo z perturbacji na giełdach 
uprawnień do emisji (patrz Rys.3.1.1, na którym uwidoczniono gwałtowny wzrost, a potem 
spadek cen uprawnień w roku 2008), celem nadrzędnym jest zaspokojenie zapotrzebowania 
na energię, pomimo iŜ obniŜenie produkcji byłoby bardziej opłacalne w sensie zysku 
jednostkowego. Przeanalizujemy uwarunkowania ekonomiczne i popytowe funkcjonowania 
elektrowni zawodowych węglowych z włączeniem elektrowni współspalających biomasę.  

Na wstępie rozwaŜymy elektrownie konwencjonalne, produkujące wyłącznie energię 
elektryczną z węgla. Niech EW oznacza ilość energii wyprodukowanej w takiej elektrowni, 
widzianej dalej jako reprezentatywna dla podsektora elektroenergetyki węglowej, kw – średni 
koszt operacyjny dostawy i przetworzenia energii chemicznej węgla na jednostkę energii 
elektrycznej (koszt zmienny bezpośredni), Kst – koszt stały utrzymania zdolności 
produkcyjnej, ksr – koszt średni wytworzenia jednostki energii elektrycznej, kst – jednostkowy 
koszt stały (przypadający na jednostkę produkowanej energii kst=Kst/EW). Prowadzenie analiz 
efektywności wymaga znajomości kosztów średnich ksr, a więc takŜe kosztów stałych Kst 
i zmiennych kw. Jednak pozyskanie takich informacji dla poszczególnych elektrowni jest 
bardzo trudne. W związku z tym w dalszych analizach zostaną wykorzystane oszacowania 
tych wielkości oparte na następujących załoŜeniach:  

a) Elektrownie węglowe ponoszą koszty stałe KstE utrzymania zdolności produkcyjnych 
dostosowanych do prognozy zapotrzebowania na produkcję EW=Z(1- bFEϕOI) oraz 
pewne dodatkowe koszty Kstrez rezerwowania niepewnych dostaw energii ze źródeł 
odnawialnych, zaleŜnych od warunków pogodowych (głównie z energetyki wiatrowej). 

b) W okresie od roku 2008 do roku 2017, dla którego będą prowadzone analizy (tj. w okresie 
10 lat wdraŜania polityki klimatycznej sprecyzowanej w Rozporządzeniu [232]), 
jednostkowe koszty stałe kstE=KstE/EW mają dla elektroenergetyki węglowej wartość 
taką, jak w roku 2008 (kstE08), indeksowaną w kolejnych latach wskaźnikiem wzrostu cen 
i usług winf, publikowanym przez GUS, tj. kstE=kstE08·winf

(Rok-2008). Współczynnik winf jest 
wg [232] podstawą obliczania opłaty zastępczej Ozj w kolejnych latach względem roku 

                                                 
66 ZałoŜenie to ma charakter roboczy, ułatwiający analizy makroregionalne. W praktyce, jak wynika z informacji 
zamieszanych na stronach internetowych URE i Towarowej Giełdy Energii, znaczna część energii elektrycznej 
(do 30%) jest sprzedawana poza kontraktami dwustronnymi (anonimowo na giełdzie), a więc faktyczna sprzedaŜ 
moŜe być wyŜsza i zaleŜy od bieŜącej sytuacji i bieŜących działań przedsiębiorstwa na ryku energii.  
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2008. Oznacza to załoŜenie, Ŝe w tym okresie nie nastąpią zasadnicze zmiany 
w technologii wytwarzania energii elektrycznej z węgla (pomijamy planowane wdroŜenia 
CCS – patrz podrozdz.2.3).  

c) Rezerwowanie niepewnych dostaw energii odnawialnej wymaga dodatkowych mocy 
produkcyjnych pozwalających wyprodukować tyle energii, ile wytwarza średniorocznie 
elektroenergetyka wiatrowa, tj. EOI·uwOI, gdzie uwOI oznacza prognozowany udział 
energii wiatrowej w dostawach energii EOI. Jednostkowy koszt utrzymania tych mocy 
rezerwowych jest taki sam jak dla produkcji planowanej EW, tzn. wynosi kstE.  

Przyjmując dodatkowo jako wskaźnik inflacji winf jego średnią geometryczną z roku 2008 
i 2009, powyŜsze załoŜenia przedstawimy w postaci następujących zaleŜności:  
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gdzie Ozj10 i Ozj08 oznaczają wartości jednostkowej opłaty zastępczej w latach 2010 i 2008, 
kw08 – jednostkowe koszty operacyjne w roku 2008.  

Wszystkie elektrownie zawodowe uczestniczą w systemie handlu uprawnieniami do emisji 
CO2 i mają przydzieloną w KPRU [234] określoną liczbę bezpłatnych uprawnień Lupr. Niech 
U oznacza ilość energii elektrycznej z węgla, odpowiadającą ilości uprawnień bezpłatnych Lupr 

(obliczoną wg współczynnika emisyjności WEel), cup – cenę uprawnień (na giełdzie lub aukcji) 
do emisji ilości CO2 odpowiadającej średnio produkcji 1 MWh energii elektrycznej z miału 
węglowego energetycznego (w zł/MWh). W przypadku, gdy produkcja energii z węgla 
przekracza U, elektrownia musi dokupić uprawnienia po cenie giełdowej cup, a jeśli nie osiąga 
tego poziomu – ma prawo je odsprzedać po cenie cU. W dalszych analizach załoŜymy, Ŝe 
podaŜ uprawnień jest nieograniczona, a ich nadmiar jest w całości sprzedawany po cenie cup, 
takiej jak cena zakupu. Zatem elektrownia produkująca EW energii z węgla musi ponieść 
dodatkowy koszt (EW – U)·cup zakupu uprawnień gdy EW > U, a gdy EW < U uzyskuje 
dodatkowy przychód (U−−−− EW)cup z tytułu ich sprzedaŜy. Efekt ten moŜna rozdzielić na dwie 
składowe modyfikujące koszt stały i koszt operacyjny. Niech KST oznacza zmodyfikowany 
koszt stały Kst, kST – zmodyfikowany koszt stały jednostkowy kst, kW – zmodyfikowany 
(faktycznie ponoszony) koszt operacyjny, PS – zysk łączny elektrowni, psr – średni zysk na 
jednostkę produkcji, pw − średni jednostkowy zysk operacyjny odniesiony do kosztu kw, 
pW − średni jednostkowy zysk operacyjny odniesiony do kosztu kW (tzn. faktycznie osiągany). 
ZałóŜmy dla uproszczenia, Ŝe średni koszt operacyjny kw nie zaleŜy od wielkości produkcji E, 
a więc stały jest takŜe koszt kW i zysk operacyjny pW (ceny cup i cE są stałe). Jeśli  pW jest 
dodatni, to maksymalizacja zysku PS i zysku średniego wymaga maksymalizacji produkcji EW 
do ograniczenia wyznaczonego przez popyt. Uwzględniając zaleŜności (4.3.5) i przyjmując 
oznaczenie    θθθθ = U/EW, po zsumowaniu kosztów i przychodów, uzyskuje się następujące 
wyraŜenia na zysk sumaryczny PS, średni pśr, operacyjny pW oraz koszty KST, kST i kW: 
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Jak widać wprowadzenie ograniczeń emisji CO2 powoduje formalnie zwiększenie własnych 
(technologicznych i rynkowych) jednostkowych kosztów operacyjnych kw o cenę uprawnień cup 
(tj. do poziomu kW=kw+cup), a równocześnie zmniejszenie własnych kosztów stałych o wartość 
cupU bezpłatnych uprawnień. Te zmodyfikowane koszty kW, KST i kST są ponoszone faktycznie 
przez producenta energii, a więc muszą być przyjęte jako podstawa rachunku efektów 
ekonomicznych wdraŜania programu redukcji emisji CO2.  

Jest oczywiste, Ŝe elektroenergetyka węglowa w Polsce musi być rentowna, ze względu na jej 
dominujące znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oznacza to w praktyce, 
Ŝe koszty polityki klimatycznej muszą być bezpośrednio lub pośrednio przeniesione na 
odbiorców końcowych, poprzez odpowiednie kształtowanie ceny bazowej cel we wzorze 
(4.3.4) i ceny zakupu energii cS. Jak załoŜono we wzorze (4.3.4) cena cS jest ustalana w taki 
sposób, aby dystrybutor pozyskał środki na pokrycie kosztów zielonych certyfikatów 
(faktycznie płaci za nie producent), natomiast cena bazowa cel nie powinna zaleŜeć od cen 
certyfikatów ccG. Analiza ilościowa relacji między Ozj i ccG pokazanych na rysunku 3.1.3, 
w konfrontacji z danymi o rozwoju energetyki wiatrowej, daje podstawy do przyjęcia 
racjonalnego załoŜenia, Ŝe elektroenergetyka konwencjonalna ma wystarczająco silną pozycję 
na rynku energii elektrycznej (dostarcza około 90% energii), aby forsować następujące 
mechanizmy kształtowania cen kontraktowych/giełdowych cel i ccG: 

• średnie jednostkowe koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 przenosi się w całości na 
konsumentów energii poprzez ich włączenie (bez prowizji) do ceny cel,  

• koszty zapewnienia rezerwy mocy Kstrez są przenoszone na energetykę wiatrową (dla 
której głównie są utrzymywane) przez presję na osiąganie odpowiednio wysokich cen 
sprzedaŜy cS, a więc odpowiednio niskich cen certyfikatów ccG, wg wzoru (4.3.4).  

Mechanizmy te pozwalają przedsiębiorstwom elektroenergetyki zawodowej węglowej 
utrzymać określony zysk średni psr z planowaną stopą rentowności r (w 2008 roku wynosiła 
ona 8.3%, pomimo bardzo wysokich cen uprawnień do emisji i ich deficytu – patrz Tabela 
2.5.4). MoŜna przyjąć, Ŝe średnioroczna cena ccG jest kształtowana tak, aby średni zysk 
jednostkowy pśr energetyki węglowej nie zaleŜał od podaŜy ϕOI energii z OZE, a więc osiągał 
poziom psr0 odpowiadający sytuacji, gdy ϕO=0 oraz EW=Z, przy ustalonym poziomie θsr 
bezpłatnych uprawnień. Oznacza to, Ŝe stopa r jest odnoszona do kosztów średnich produkcji 
odpowiadającej zapotrzebowaniu rocznemu na energię, tzn. psr=r(kw+kstE). Zatem, zgodnie ze 
wzorami (4.3.4) – (4.3.6), przedstawione wyŜej mechanizmy opisują następujące równości: 
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Odjęcie stronami wiersza dolnego od górnego (psr-psr0=0) prowadzi do równości: 

FSSEOcGzjstEst bbcOkk ),min()()( ϕϕ−=−    (4.3.8) 

z której, po podstawieniu zaleŜności (4.3.5) dla kst, wynika formuła pozwalająca na 
prognozowanie średniej ceny certyfikatów ccG: 
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Z kolei z pierwszej równości we wzorze (4.3.7) wynika, Ŝe cena bazowa energii 
elektrycznej cel (wpływająca na cenę dla odbiorców końcowych) wyraŜa się wzorem:  
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Wzory (4.3.7) – (4.3.10) obrazują oddziaływanie instrumentów makroekonomicznych θ, ϕ, Ozj 
programu redukcji emisji CO2 na ceny energii. W obliczeniach prowadzonych w ramach tej 
rozprawy będą one wykorzystywane do określenia scenariusza zmian (w kolejnych latach) 
średniej ceny certyfikatów ccG i bazowej średniorocznej ceny energii cel.  

W celu oszacowania ilościowych skutków tego oddziaływania wykorzystamy informacje 
o średnich kosztach i zyskach z produkcji energii elektrycznej z węgla w energetyce 
zawodowej w roku 2008, które moŜna określić na podstawie Tabeli 2.1.31 oraz Tabel 2.5.1 – 
2.5.4. Informacje o liczbie faktycznie wydanych zielonych certyfikatów, w tym pochodzących 
ze współspalania, w latach 2008 i 2009 zaczerpnięto z opracowania [188]. Dane i wyniki 
obliczeń zestawiono w Tabeli 4.3.1.  

Tabela 4.3.1. Obliczenia kosztów produkcji energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej 
opartej na węglu kamiennym (miał energetyczny) w roku 2008  
Źródło: obliczenia własne wg danych z [121], [188], [212], [227] 

Lp        Dane do obliczeń i sposób ich pozyskania:  
1 przeliczniki produkcji na sprzedaŜ i zuŜycie finalne (wg Tab.2.1.31): bSE=0.903, bFS=0.889, bFE=0.803 
2 średnia cena energii elektrycznej dla producenta (wg.Tab.2.5.3): cS=188.2 zł/MWh,  
3 rentowność podsektora elektroenergetyki zawodowej (wg.Tab.2.5.3) r=8.3%, 

po przeliczeniu na koszty produkcji z uwzględnieniem rezerwy mocy rr=0.0828 
4 średnia sprawność elektrowni (wg danych zamieszczonych w Rozdz.6): ηel=0.37  
5 parametry paliwa (miału energetycznego [212]: Wo=21.3 GJ/t, h=22.58 GJ/t, WEel=0.8638 

(obliczenia własne, wg parametrów  j.w. i WE=0.094 t/GJ) 
6 cena uprawnień do emisji CO2 (średnia za rok 2008 wg Rys.3.1.1) cCO2 =85 zł/tCO2, 

przeliczona na produkcję energii odpowiadającej uprawnieniu cup=cCO2WEel=73.42 zł/MWh 
7 współczynnik limitu bezpłatnych uprawnień (obliczony na podstawie danych dla 7 badanych 

w pracy elektrowni, jako reprezentatywnych dla elektroenergetyki węglowej) θsr =0.976 
8 cena paliwa cW=256 zł/t (obliczona na podstawie danych z pracy [121], z uwzględnieniem 

wzrostu ceny w drugim kwartale roku 2008 od 243 zł/t do 261 zł/t) 
9 średnie koszty transportu (PKP) ktrw=8 zł/t, koszt bezpośredni przetwarzania kpW=2 zł/t; 

koszt bezpośredni magazynowania kwM=4 zł/t (oszacowania własne)  
10 produkcja energii odnawialnej w Polsce (wg [188]):  

EO08=5.340 TWh, EO09 =6.479 TWh, EOI08=2.243 TWh, EOI09 =3.340 TWh, 
ϕOI08=0.0588, uwOI08=0.343; ϕOIuwOIbFE=0.0094 

11 jednostkowa opłata zastępcza (www.ure.gov.pl) Ozj08=248.46 zł/MWh,  
średnioroczna cena zielonych certyfikatów (www.tge.pl, Rys.3.1.3) ccG08=241.32 zł/MWh 

        Wyniki obliczeń i wykorzystane zaleŜności:  
12 koszt uprawnień do emisji CO2 kupr=(1-θsr)cup=1.74 zł/MWh, (1-θsr)cup/bFE=2.18 zł/MWh 
13 średni koszt pozyskania energii elektrycznej z węgla: (cSbSE-(1-θsr)cup) =168.27 zł/MWh 

(potwierdzenie zgodności – patrz dane w Tabeli 2.5.1, 2.5.4)  
14 średni koszt wytworzenia energii elektrycznej: kw+kst=(cSbSE-(1-θsr)cup)/(1+r)=155.40 zł/MWh 
15 koszty zmienne bezpośrednie:  

średni koszt energii w paliwie kEw=cW/(3.6*hηel)=110.29 zł/MWh 
koszt transportu kEtr= ktrw/(3.6*hηel)=3.45 zł/MWh,  
koszt przetwarzania i magazynowani kEpM= kpM/(3.6*hηel)=2.59 zł/MWh 

razem koszt zmienny kw= kEw+ kEtr+ kEpM=116.33 zł/MWh 
16 jednostkowy koszt stały łączny kst= (kw+kst)-kw=39.07 zł/MWh 

jednostkowy koszt stały produkcji własnej kstE= kst/(1+ϕOIuwOIbFE)=38.71 zł/MWh 
17 koszty jednostkowe z uwzględnieniem uprawnień do emisji:  

koszt stały obliczeniowy: kST=kst−−−−θsrcup= −−−−    32.67 zł/MWh 
koszt zmienny obliczeniowy: kW=kw+cup = 189.75 zł/MWh 

18 cena bazowa energii elektrycznej wg wzoru (4.3.10) cel =203.27 zł 
koszt polityki klimatycznej dla klienta końcowego kpkl =cel/bFS – (kw+kstE)(1+r)/bFE=19.56 
zł/MWh 
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Jak widać w pozycji (16) w Tabeli 4.3.1, koszt stały jednostkowy kst wynosi 39.07 zł/MWh, 
co stanowi 25% kosztów łacznych (kw+kst=155.04 zł/MWh). Jednostka o mocy zainstalowanej 
1 GW produkuje rocznie 14/33*8.76=3.72 TWh energii elektrycznej (mnoŜnik 14/33 wynika 
z relacji mocy zainstalowanej do jej średniego wykorzystania – Rys.2.1.6), co oznacza, Ŝe jej 
roczny koszt stały wynosi 39.07*3.72 mln.zł, a więc Kst≈145 mln.zł/rok/GW67.  

RóŜnica między kosztem jednostkowym stałym produkcji własnej kstE i łącznym kst jest 
niewielka (około 1% kst), ale oparta na niej estymacja średniej ceny giełdowej ccG, według wzoru 
(4.3.9), wykazuje bardzo dobrą zgodność z danym dostępnymi na stronie www.tge.pl (dostęp: 
sierpień 2010) i przedstawionymi na Rys.3.1.3. Trafność tej formuły potwierdzają równieŜ dane 
za lata 2009 i 2010 dostępne na tej samej stronie i [188], co pokazano w Tabeli 4.3.2 (ccD 
oznacza cenę faktyczną). Zwróćmy uwagę, Ŝe błąd estymacji ccG nie przekracza 0.3%, a błąd 
estymacji róŜnicy Ozj-ccG jest równieŜ satysfakcjonująco niski. Pozwala to przyjąć, Ŝe wzory 
(4.3.9) i (4.3.10) mogą być wykorzystywane do obliczania miarodajnych scenariuszy zmian 
średniorocznych cen sprzedaŜy energii cS i zielonych certyfikatów ccG. Ceny te mają bardzo 
istotne znaczenie dla analiz efektywności współspalania biomasy w kolejnych latach.  

Scenariusz zmian cen cS i ccG oraz innych istotnych parametrów elektroenergetyki węglowej, 
obliczone w powyŜszy sposób, zestawiono w Tabeli 4.3.2, a przyjęte scenariusze zmian 
wykorzystanych danych i wybranych parametrów przedstawiono na Rys.4.3.1.  

Tabela 4.3.2. Spójny scenariusz zmian wybranych parametrów ekonomicznych rynku energii 
elektrycznej i elektroenergetyki węglowej wg planowanych i prognozowanych (w dokumentach [219] 

i [227]) wartości instrumentów polityki klimatycznej w latach 2008 – 2017 (winf=1.0385, r=8.3%)  
Źródło: obliczenia własne wg danych z [219] i [227] 

Parametr/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ozj  [zł/MWh] 248.46 258.89 267.95 278.26 288.97 300.09 311.64 323.63 336.08 349.02 
ccD   [zł/MWh]  241.32 249.59 255.00 - -  - - - - - 
ccG   [zł/MWh]  240.77 248.85 255.43 264.36 273.74 283.76 294.05 304.66 315.93 327.72 
(ccD-ccG)/ccG % 0.23 0.30 -0.17 - -  - - - - - 
Ozj-ccG [zł/MWh] 7.14 9.30 12.95 13.91 15.23 16.32 17.59 18.97 20.15 21.30 

(ccD-ccG)/(Ozj-ccG) % 7.81 7.98 -3.27 - -  - - - - - 
cweg   [zł/t] 256.00 261.00 261.00 261.00 261.00 271.04 281.47 292.31 303.55 315.23 
cupr  [zł/MWh] 73.42 45.78 48.89 48.37 51.83 62.20 67.38 72.56 77.74 82.93 

kstE  [zł/MWh] 38.71 40.20 41.75 43.35 45.02 46.75 48.55 50.42 52.36 54.38 
kst    [zł/MWh] 39.07 40.85 42.70 44.48 46.30 48.19 50.18 52.26 54.38 56.56 
kST  [zł/MWh] -32.61 -5.27 -7.34 -5.15 -6.41 -1.53 8.10 16.97 24.96 32.12 
kw   [zł/MWh] 116.33 118.58 118.68 118.79 118.90 123.35 127.96 132.75 137.73 142.89 
kW   [zł/MWh] 189.75 164.36 167.58 167.17 170.73 185.54 195.34 205.31 215.47 225.82 
cS    [zł/MWh] 188.20 190.49 191.75 193.62 196.10 218.17 239.90 260.96 281.23 300.77 
pW   [zł/MWh] -19.74 7.88 5.96 8.22 7.06 12.45 22.59 32.00 40.59 48.38 
cel    [zł/MWh] 203.25 209.84 215.52 218.26 221.65 245.97 270.09 293.67 316.66 339.08 
kUpr  [zł/MWh] 2.17 -0.41 -1.43 -1.56 -1.09 15.38 31.09 45.68 59.03 71.19 
kpkl   [zł/MWh] 19.56 22.11 26.44 27.38 28.96 48.09 66.62 84.19 100.71 116.21 
*Pogrubiono dane weryfikujące formułę (4.3.9)  

Przeliczniki bSE, bFS i bFE oraz prognozy produkcji energii elektrycznej obliczono, metodą 
interpolacji, na podstawie danych z Tabeli 2.1.31. Prognozy produkcji energii odnawialnej EO 
zaczerpnięto z Tabeli 2.1.32, a następnie skorygowano je z danymi z dokumentu [188] 

                                                 
67 Przyjmując, Ŝe 70% tej kwoty stanowi amortyzacja rozłoŜona na 30 lat, uzyskuje się realistyczne oszacowanie 
kosztów budowy typowego bloku elektroenergetycznego na około 3 mld zł/GW. 
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i ukształtowano tak, aby poziom produkcji EO nadąŜał za znanym z dokumentu [232], 
obowiązującym udziałem ϕ (oficjalne prognozy okazały się bardzo nietrafne juŜ w roku 2009). 
Na okres 2010 – 2017 przyjęto arbitralnie, Ŝe produkcja energii ze współspalania biomasy 
będzie taka sama, jak z innych OZE (takie oceny zawiera teŜ ekspertyza [223] i taką wartość 
podano w dokumencie [188] na rok 2009 na podstawie wydanych certyfikatów). Udział 
energii wiatrowej w OZE oszacowano na podstawie danych o produkcji energii z OZE i 
elektrowni zawodowych wodnych z Tabeli 2.1.25, zakładając w przybliŜeniu stałe tempo 
spadku produkcji tych ostatnich (takie jak w latach 2007/2008). Scenariusz zmian cen 
giełdowych uprawnień do emisji oparto na informacjach publikowanych przez URE o 
tendencjach do ich stabilizacji w latach 2010 – 2011 (w grudniu roku 2010 spadły one poniŜej 
14 Euro/t CO2), uwzględniając sygnalizowany w dokumentach UE [211] ich wzrost po roku 
2012 do poziomu 30 Euro/t CO2 w roku 2020. Poziom limitów uprawnień do emisji CO2 
przyjęto na podstawie załoŜeń polityki klimatycznej UE, tj. stałą wartość do roku 2012, a 
następnie realistycznie – systematyczny spadek o 20% w kaŜdym kolejnym roku (spowoduje 
to gwałtowny wzrost kosztów polityki klimatycznej widoczny na Rys.4.3.1). Scenariusz 
zmian ceny miału energetycznego oparto na cenniku KWSA (patrz Tabela 3.3.23), zakładając 
cenę energii 12.23 zł/GJ, co po przeliczeniu na masę według oficjalnie przyjętej wartości 
opałowej 21.3 GJ/t, daje kwotę ok. 261 zł/t. Wartość tę przyjęto na lata 2009 – 2012, 
uwzględniając deklaracje zarządów spółek węglowych o jej utrzymaniu na stałym poziomie 
w najbliŜszych latach. Na rok 2008 załoŜono cenę nieco niŜszą 256 zł/t, gdyŜ podwyŜka ceny 
nastąpiła w I kwartale tego roku (patrz [121]). Po roku 2012 przyjęto ceny z 2012 
indeksowane stałym wskaźnikiem wzrostu cen i usług winf=1.0385 (obliczonym według 
wskaźnika wzrostu Ozj w latach 2008/2010). Tym wskaźnikiem indeksowano koszty stałe kst 
i kstE, koszty magazynowania i przetwarzania węgla oraz (zgodnie z [232]) wartość Ozj.  
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Rys.4.3.1. Przyjęty scenariusz zmian wybranych parametrów rynku energii i elektroenergetyki 

węglowej (przerywane linie pionowe pokazują zakres danych faktycznych)   
Źródło: obliczenia własne wg danych z [219] i [227] 
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Z danych i scenariuszy przedstawionych w Tabelach 4.3.1 i 4.3.2 wynika, Ŝe system handlu 
uprawnieniami do emisji CO2 i system zielonych certyfikatów wpływają znacząco na koszty 
wytwarzania energii elektrycznej. Ujęto to ilościowo w postaci kosztu polityki klimatycznej 
kpkl ponoszonego przez konsumenta końcowego tej energii. Koszt ten, na który składa się koszt 
zielonych certyfikatów i koszt (dodatni lub ujemny) zakupu uprawnień do emisji CO2, wzrasta 
od 10% tzw. ceny bazowej cel w roku 2008, do ponad 30% w roku 2017, głównie z powodu 
wzrostu kosztów uprawnień do emisji CO2 w elektroenergetyce węglowej po roku 2012.  

System handlu uprawnieniami ma silny wpływ na opłacalność produkcji energii elektrycznej 
z węgla. W roku 2008, z powodu wyjątkowo wysokiej ceny uprawnień (85 zł/t CO2), 
obliczeniowy zysk operacyjny pW był ujemny, co oznacza, Ŝe w tym roku bardziej opłacalna 
była sprzedaŜ uprawnień niŜ produkcja energii. Oczywiście, pomimo to energetyka 
zrealizowała swoje zadania produkcyjne, osiągając 8.3% zysku względem poniesionych 
kosztów własnych, niemniej w obliczeniach optymalizacyjnych na ten rok konieczne będzie 
przyjęcie pewnej umownej (wyŜszej) ceny energii, zapewniającej formalnie dodatni zysk 
operacyjny, w celu uzyskania rozwiązań formalnie optymalnych (maksymalizujących zysk 
operacyjny), zgodnych z faktycznie realizowanym celem utrzymania planowanego poziomu 
produkcji. Ta formalna operacja nie wpływa na wyniki analiz, gdyŜ ostatecznie efektywność 
produkcji będzie liczona według faktycznych cen i kosztów. System handlu uprawnieniami 
powoduje teŜ, Ŝe obliczeniowe koszty stałe kST są ujemne aŜ do roku 2013. Nie ma to jednak 
wpływu na formalne obliczenia optymalizacyjne (odnoszone do zysku operacyjnego). Warto 
teŜ zwrócić uwagę, Ŝe handel uprawnieniami do emisji CO2 wnosi do działalności elektrowni 
dość znaczące ryzyko kursów zł/Euro.  

Dane i scenariusze przedstawione w Tabelach 4.3.1 i 4.3.2 będą w Rozdziale 6 podstawą 
analiz efektywności logistyki wykorzystania biopaliw stałych w latach 2008 – 2017.  

Przeanalizujemy teraz ogólnie sytuację popytową i ekonomiczną elektrowni węglowych 
współspalających biomasę, a przez to naleŜących zarówno do elektroenergetyki 
konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Na wstępie rozwaŜymy ogólnie ich ograniczenia 
popytowe. Niech EWBs oznacza łączną ilość energii produkowanej w Polsce w tych 
elektrowniach, EWs – łączną ilość energii produkowanej przez nie z węgla, EBs – łączną ilość 
energii produkowanej z biomasy we współspalaniu z węglem, ϕOB – udział certyfikatów 
CBs=ηCEEBs pochodzenia energii EBs w łącznym krajowym zapotrzebowaniu ZSbFE odbiorców 
końcowych, ϕwB – udział certyfikatów CBs w zuŜyciu końcowym produkcji własnej bFEEWBs 
tego podsektora, ZWBs − prognozowane łączne zapotrzebowanie na produkcję tej energii przy 
załoŜeniu zerowej podaŜy energii z OZE (podobnie jak ZS we wzorze 4.3.2), wielkość ZWBs 
reprezentuje tu początkowy potencjał produkcyjny tych elektrowni, a ZWBs+ZKW=ZS), uwBZ udział 
produkcji elektrowni współspalających biomasę w produkcji krajowej, EKW – łączną ilość 
energii produkowanej przez pozostałe elektrownie zawodowe (konwencjonalne). 
Jeśli załoŜymy, Ŝe działania wszystkich analizowanych elektrowni na rynku energii 
elektrycznej (w zakresie pozyskiwania zamówień) są tak samo efektywne jak energetyki 
konwencjonalnej, to spadek ich zbytu na rzecz energii odnawialnej EOI jest rozłoŜony 
równomiernie na wszystkie przedsiębiorstwa. Obowiązują wówczas następujące relacje:  
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RozwaŜmy sytuację poszczególnych producentów energii z biomasy. Elektrownia e 
współspalająca biomasę sprzedaje całą wyprodukowaną energię EWbe=(EWe+EBe) po cenie cE 
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(wzór 4.3.4) i dodatkowo uzyskuje przychody ze sprzedaŜy zielonych certyfikatów w ilości 
CBe=EBeηCee. Produkcja EBe moŜe napotkać na ograniczenia logistyczne, ekonomiczne lub 
technologiczne. Pomijając na tym etapie analizy ograniczenia logistyczne i ekonomiczne 
przyjmijmy, Ŝe ograniczenia technologiczne wyraŜa współczynnik ϕwBe (maksymalny udział 
CBe w zuŜyciu końcowym energii EWbe – patrz wzór 4.3.11), proporcjonalny do 
dopuszczalnego udziału masowego biomasy w paliwie umBe (umBe zaleŜy od typu i wielkości 
zainstalowanych urządzeń współspalania [89] – patrz podrozdział 3.2). ZałoŜymy, Ŝe wartość 
średnia ϕwBe dla wszystkich badanych elektrowni współspalających biomasę jest równa ϕwB. 
Oznaczając symbolem B zbiór tych elektrowni, symbolem βe – współczynnik przeliczeniowy 
dla e-tej elektrowni i γ – współczynnik proporcjonalności jednakowy dla wszystkich e∈B, do 
obliczania wartości ϕwBe wykorzystamy wzory:  
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Zbyt certyfikatów zaleŜy od popytu ograniczonego współczynnikiem ϕ i podaŜą certyfikatów 
z innych OZE, ale produkcja energii odnawialnej z biomasy moŜe być względnie łatwo 
dostosowana do popytu na certyfikaty, na podstawie wielkości produkcji własnej EWbe. 
Przyjmiemy zatem, Ŝe elektrownie współspalające biomasę sprzedają wszystkie uzyskane 
certyfikaty, o ile stosunek CBe/EWbe nie przekracza następującego ograniczenia:  
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PowyŜszy warunek oznacza, Ŝe jeśli podaŜ certyfikatów przekracza zapotrzebowanie (ϕO>ϕ), to 
elektrownia nie wykorzystuje, w stopniu proporcjonalnym do βe, swoich moŜliwości 
technologicznych wyraŜonych współczynnikiem ϕwBe, natomiast jeśli występuje deficyt 
certyfikatów (ϕO<ϕ), to dopuszcza się moŜliwość pewnego przekroczenia limitu ϕwBe, gdyŜ jest 
on jedynie traktowany jako ograniczenie pomocnicze (uśrednione), a faktyczne ograniczenia 
technologiczne będą sprawdzane oddzielnie, z uwzględnieniem faktycznych właściwości biomasy 
wykorzystywanej w e-tej elektrowni. Wprowadzenie ograniczenia (4.3.13) pozwala z jednej 
strony odwzorować faktyczne ograniczenia popytowe (gdy ϕO>ϕ), a z drugiej – umoŜliwia 
pełniejszą analizę istotności ograniczeń logistycznych wobec technologicznych. Warto teŜ 
zauwaŜyć, Ŝe gdy ϕ≈ϕO (co załoŜono od roku 2011) i dodatkowo uwBZ≈ϕΟΒ/ϕO, tzn. ϕwB≈ϕO 
(współspalanie biomasy zaspokaja zapotrzebowanie na certyfikaty dla własnego podsektora), 
to (ϕ – ϕOI)/uwBZ ≈ ϕ, a więc po prawej stronie relacji (4.3.13) moŜna podstawić bFEβeϕ.  

ZałoŜenie pełnej sprzedaŜy certyfikatów przy spełnionej relacji (4.3.13) pozwala przyjąć, Ŝe 
łączna cena cEbe produktów z biomasy wyrazi się wzorem:  

CEecGESE

def

EBe ccbc η+=       (4.3.14) 

Oczywiście w praktyce, przy sprzedaŜy certyfikatów na giełdzie, warunek (4.3.13) moŜe nie 
być ani konieczny, ani wystarczający. Niemniej, wraz z formułą (4.3.14), pozwala on określić 
bardziej miarodajnie przewidywane przychody niŜ przy załoŜeniu utraty części certyfikatów. 
Pełną sprzedaŜ certyfikatów (wraz z energią) moŜna bowiem zrealizować w kontraktach 
wiązanych, albo dostosowując na bieŜąco produkcję własną EB do zbytu certyfikatów na 
giełdzie. Taka kontrola jest moŜliwa w ramach pojedynczej elektrowni lub grupy 
producentów powiązanych prawami własnościowymi. W związku z tym relację (4.3.13) 
będziemy odnosić do powiązanych grup g przedsiębiorstw produkujących energię z biomasy, 
dla których obliczymy średnie wartości ϕwBg (samo ograniczenie oznaczono symbolem ϕR).  
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W dalszych analizach odnoszonych do pojedynczych elektrowni pominiemy dla uproszczenia 
wzorów indeks e. Oznaczmy symbolem E  ilość energii wyprodukowanej w elektrowni 
(niekoniecznie równą popytowi), Z – jej bazowy potencjał produkcyjny (zapotrzebowanie na 
produkcję przy zerowej podaŜy EOI), EW – ilość energii z węgla, EB – ilość energii 
wyprodukowanej z biomasy, PS – zysk łączny elektrowni, P – zysk operacyjny, PW – zysk 
operacyjny produkcji energii z węgla, PB – zysk operacyjny ze współspalania biomasy, 
∆KIWB – koszt inwestycji związanych z dostosowaniem instalacji do współspalania,  
KS – łączny koszt produkcji energii E, KB – łączny koszt współspalania biomasy, kB − średni 
koszt operacyjny wytworzenia jednostki energii elektrycznej z biomasy, pB – średni zysk 
operacyjny z produkcji jednostki energii elektrycznej z biomasy. Średni koszt operacyjny kB 
rośnie w miarę zwiększania produkcji EB ze względu na ograniczenia zasobowe wymuszające 
pozyskiwanie biomasy o coraz gorszych właściwościach i z coraz dalszych odległości. Niech 
kBk oznacza koszt operacyjny pozyskania jednostki energii elektrycznej z biomasy w k-tej 
dostawie, z której moŜna wyprodukować EBk energii elektrycznej, pBk – jednostkowy zysk 
operacyjny ze sprzedaŜy tej energii wraz z zielonymi certyfikatami po cenie cEB. 
Po uszeregowaniu dostaw biomasy w kolejności rosnących kosztów kBk od k=1 do liczby 
dostaw K wymaganej dla produkcji energii EB i włączeniu kosztów dostaw węgla (z załoŜenia 
ze stałą wartością kW), uzyskuje się krzywe kosztów KS( E) i KB( EB) oraz zysków PS( E) 
i PB( EB) określające koszt oraz zysk z wyprodukowania E lub EB jednostek energii. PowyŜsze 
wielkości definiują wzory:  
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  (4.3.15) 

Lewostronne pochodne zysku P i PS względem produkcji E są równe zyskowi krańcowemu pBK. 
Wielkość EBmax reprezentuje ograniczenia technologiczne, logistyczne (transport, rozładunek, 
magazynowanie) oraz zasobowe, limitujące produkcję zielonej energii EB. Ograniczenie dla EW 
odzwierciedla efekt konkurencji energetyki konwencjonalnej o zbyt – patrz (4.3.2) i (4.3.11). 
Ujęto je nierównościowo, gdyŜ w przypadku dostępności taniej biomasy elektrownia powinna 
zwiększać produkcję zielonej energii EB kosztem energii z węgla EW, aŜ do osiągnięcia 
warunku pBK < pW lub przekroczenia ograniczenia (4.3.13) lub osiągnięcia wartości EBmax. 
Koszt ∆KIWB moŜna oszacować przyjmując, Ŝe koszt jednostkowy ∆kWB=∆KIWB/Z(1-ϕOIbFE) 
jest proporcjonalny do kstE i współczynnika ϕwB dla danej elektrowni: ∆kIWB=kstEϕwBbFE, 
co oznacza takie nakłady ∆KIWB na dostosowanie instalacji do współspalania biomasy, jak na 
uruchomienie nowych mocy produkcyjnych pozwalających wyprodukować ilość energii 
odpowiadającą uśrednionemu ograniczeniu technologicznemu produkcji energii z biomasy.  

Maksymalny zysk całkowity oraz operacyjny uzyskuje się dla takiej wartości E, dla której: 

pBK ≤0 i pBK-1 >0 lub E=Z(1-ϕϕϕϕOI) i pBK >0, lub EB=EBmax i pBK >0.     (4.3.16) 

Z kolei maksymalny zysk średni psrmax osiąga się dla takiej wartości E, której odpowiada 

 pBK ≤ psr, i pBK-1 > psr lub E=Z(1-ϕϕϕϕOI) i pBK > psr, lub EB=EBmax i pBK > psr          (4.3.17) 

Rozwiązanie maksymalizujące zysk całkowity, tj. spełniające warunek (4.3.16), moŜna 
uzyskać stosunkowo łatwo (metodami numerycznymi), gdyŜ formuła zysku P(E ). jest liniową 
funkcją zmiennych decyzyjnych EBk. Zysk średni jest nieliniową funkcją tych zmiennych, ale 
mając rozwiązanie optymalne w sensie (4.3.16) moŜna je skorygować, zmniejszając wartość 
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E, aŜ do spełnienia warunku (4.3.17). Oczywiście, jeśli dla wartości E maksymalizującej zysk 
P spełniony jest równieŜ warunek (4.3.17), to wartość E maksymalizuje równieŜ zysk średni.   

Średni zysk operacyjny pB ze spalania biomasy zaleŜy od efektywności wewnętrznych 
procesów logistycznych w elektrowni, które decydują o średnim koszcie średnim kB. Zatem 
wartość kB lub pB uzyskiwana w przedsiębiorstwie energetycznym moŜe być, obok zysku 
średniego psr, wykorzystana jako miara efektywności procesów logistyki wewnętrznej .  
Oczywistym warunkiem koniecznym opłacalności podjęcia w elektrowni współspalania 
biomasy jest, aby maksymalny zysk operacyjny z wykorzystania biomasy pBk= pB1 był większy 
niŜ pW. Warunek ten zapiszemy z wykorzystaniem zaleŜności (4.3.6) i (4.3.15):  
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Zakładając ηCE ≈0.95 i podstawiając koszty kw oraz ceny cup i ccG podane w Tabeli 4.3.2, 
na lata 2008 – 2011 i 2017 uzyskujemy kolejno następujące wartości dopuszczalnych kosztów 
operacyjnych średnich kBmax pozyskania energii elektrycznej z biomasy:  

kBmax={418, 401, 410, 418, …, 537} zł/MWh  oraz    kBmax/kw={3.6, 3.4, 3.5, 3.5, …, 3.8}. 

Jak widać wprowadzenie systemu uprawnień i zielonych certyfikatów pozwala uzyskać 
opłacalność produkcji zielonej energii nawet wówczas, gdy koszty jej pozyskania są bardzo 
wysokie, ponad 3.5.krotnie wyŜsze, niŜ koszt wytworzenia energii elektrycznej z węgla (!!!), 
bez kosztu uprawnień do emisji. Wynika to z wysokich cen uprawnień do emisji cup i cen 
zielonych certyfikatów ccG.  

W celu oszacowania kosztów kBk wytwarzania energii elektrycznej z biomasy wykorzystuje się 
wzory (3.6.2-3.6.8). W analizach efektywności wykorzystania biomasy naleŜy jednak 
uwzględniać znaczące ryzyko technologiczne współspalania biopaliw stałych 
w elektrowniach zawodowych. Wynika ono z omówionych w Rozdziale 3.1.2 zagroŜeń 
poŜarowych, moŜliwych uszkodzeń aparatury technologicznej, problemów stabilizacji pracy 
kotłów (szczególnie pyłowych), a takŜe ryzyka bardzo powaŜnych awarii (patrz przypis40 dot. 
Elektrowni Dolna Odra). Ryzyka te mogłyby być neutralizowane przez ubezpieczenie 
programu kwotą zbliŜoną do oczekiwanej straty. Przyjmując, Ŝe wielkość ryzyka jest 
proporcjonalna do ilości przetworzonej biomasy, w koszcie jednostkowym kB uwzględnimy 
koszt jednostkowy ryzyka, oznaczony symbolem krB.  

MoŜna przyjąć, Ŝe koszty operacyjne magazynowania i przetwarzania 1 tony, liczone względem 
kosztów dla węgla kMW i kpW, są proporcjonalne do stosunku gęstości węgla do gęstości biomasy 
ρW/ρB, ze współczynnikiem proporcjonalności wkb, a cena jednostki energii chemicznej 
w biomasie jest proporcjonalna do ceny cEW energii chemicznej w węglu, ze współczynnikiem 
proporcjonalności wcB zawierającym współczynniki upustów i korekt wprowadzone we wzorze 
(3.6.3). Uwzględniając róŜnice wartości energetycznej obu typów paliw i róŜnice sprawności 
oraz uwzględniając omówiony wyŜej koszt jednostkowy ryzyka krB, koszty wytworzenia 
jednostki energii moŜna obliczyć ze wzoru:  
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Przyjmując krB=0, wkb=1, wcB≈1.6, ρw/ρB ≈ 2.5, hB≈12 GJ/t, ηelB≈0.34, ktrB≈25 zł/t oraz podane 
w Tabeli 4.3.1 koszty dla węgla (kMw+kpW≈6 zł/t), dla roku 2009 uzyskujemy kB≈212.60 
zł/MWh  oraz jednostkowy zysk operacyjny pB≈196 zł/MWh. Oszacowanie to jest dla kB 
zgodne z informacjami pozyskanymi dla roku 2009 w badanych elektrowniach w drodze 
ankietowania (patrz Rozdział 5). Jak widać nominalne koszty kB są znacznie niŜsze niŜ 
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określona wyŜej wartość progowa kBmax opłacalności produkcji zielonej energii, a zysk pB jest 
3.5.krotnie wyŜszy niŜ pw (pw =53.66 zł/MWh). Wyjaśnia to bardzo duŜe zainteresowanie 
energetyki zawodowej wdraŜaniem programu zielonej energii. Jednak oceniając efektywność 
tego programu naleŜy wziąć pod uwagę faktyczne koszty, które winny uwzględniać, 
wspomniane wyŜej, znaczące ryzyko technologiczne wytwarzania zielonej energii z biomasy.  

W celu oszacowania kosztów krB tego ryzyka załoŜymy, Ŝe nadrzędne decyzje dotyczące 
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 opierają się na analizach realnych kosztów 
makroekonomicznych wykorzystania biomasy. Przyjmijmy zatem, Ŝe liczba bezpłatnych 
uprawnień U=θZ do emisji CO2 jest ustalona na takim poziomie, aby produkcja energii 
z węgla w ilości EW= θ·Z, uzupełniona produkcją z biomasy EB=(1− θ)Z, dawała nie mniejszy 
średni zysk jednostkowy psr niŜ produkcja energii z węgla w ilości EW=Z, bez opłat za 
uprawnienia do emisji CO2. Jeśli przyjmiemy dodatkowo, Ŝe koszty jednostkowe inwestycji 
∆kIWB= ∆KIWB/Z dla uruchomienia współspalania wynoszą ∆kiWB = kst(1-θ), to dla ηCE =1 regułę 
powyŜszą wyraŜają wzory wynikające z zaleŜności (4.3.15) i (4.3.15):  
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Podstawiając dane dla roku 2009 z Tablicy 4.3.2 (kw=118.6 zł/MWh, kst=40.90 zł/MWh, 
pw=53.70 zł/MWh i ccG=249.50 zł/MWh) uzyskujemy pB≥94.60 zł/MWh oraz kB< kBθ=327 
zł/MWh. Jeśli przyjąć, Ŝe wartość kBθ jest zbliŜona do faktycznych kosztów operacyjnych 
średnich (z uwzględnieniem strat wynikających z ryzyka wdraŜania i realizacji technologii 
współspalania), to koszt ryzyka krB jest nieco mniejszy niŜ kBθ – kBśre =327 – 212=115 zł/MWh, 
a więc moŜna go oszacować na kwotę około 100 zł/MWh. Dodając koszt krB=100 zł/MWh 
do kBsr uzyskuje się średni zysk operacyjny z wykorzystania biomasy, równy około 96 zł/MWh, 
wobec kwoty 53.70 zł/MWh dla węgla (dla roku 2009 pW=7.88 zł/MWh, a cup=45.78 zł/MWh).  

Tak wysoka ocena kosztów ryzyka moŜe wynikać z kosztów zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, 
strat związanych z przejściowymi obniŜeniami efektywności produkcji z powodu zakłóceń 
reŜimu technologicznego w procesie współspalania bezpośredniego, a takŜe ryzyka awarii 
powodujących przerwy w produkcji i kosztowne remonty68. MoŜna to uwzględnić częściowo, 
przyjmując we wzorze (4.3.19) odpowiednio wysoki współczynnik wkb, przeliczający koszty 
magazynowania i przetwarzania biomasy, natomiast koszt ryzyka awarii mógłby być 
sformalizowany w postaci kwoty ubezpieczenia. Ryzyko to będzie miało tendencję malejącą 
w miarę usprawniania technologii współspalania oraz wzbogacania doświadczeń 
w przeciwdziałaniu awariom.  

Uwzględniając obowiązujące formalne zasady produkcji zielonej energii oraz podane 
oszacowania kosztów, wykorzystywany dalej model matematyczny produkcji i sprzedaŜy 
energii elektrycznej oparto na następujących załoŜeniach: 

1. Dla kaŜdej badanej elektrowni zawodowej w makroregionie określa się zbiór biopaliw 
moŜliwych do wykorzystania, ograniczenia ich wilgotności i wartości opałowej oraz 
sprawność przetwarzania na energię elektryczną, a takŜe jednostkowe koszty operacyjne ich 
przetwarzania i magazynowania, obliczane wg wzoru (4.3.19).  

                                                 
68 Oznaczałoby to, Ŝe w duŜej elektrowni produkującej 5 TWh/rok energii elektrycznej, w tym 0.5 TWh energii z 
biomasy, oczekiwany koszt zabezpieczeń, przejściowego obniŜenia efektywności z powodu zakłóceń reŜimu 
technologicznego i usuwania awarii, spowodowanych wykorzystaniem (współspalaniem) biomasy, wynosi  
około 50 mln zł/rok.  
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2. Określa się ograniczenia zdolności przerobowych i magazynowych biopaliw w kaŜdej 
elektrowni, z uwzględnieniem przyjętych strategii logistycznych dostaw i produkcji. 
Strategie te są parametryzowane współczynnikami rytmiczności produkcji i dostaw 
surowców (omówionymi w następnym podrozdziale 4.3.3), a takŜe parametrami 
akceptowalnych środków transportu (minimalna ładowność, maksymalny czas rozładunku).  

3. W modelu konieczna jest analiza zuŜycia wszystkich paliw, włącznie z węglem, ale dla 
uproszczenia przyjmuje się, Ŝe ograniczenia dostaw i przerobu węgla są nieistotne 
(zostaną pominięte), ale uwzględnia się koszty transportu, przerobu i magazynowania, 
zakładając jednakowe właściwości i ceny węgla (miał węglowy energetyczny) dla 
wszystkich elektrowni i dwie lokalizacje dostawców (zagłębie górnośląskie i lubelskie).  

4. Dla potrzeb planowania produkcji zakłada się, Ŝe ceny uprawnień do emisji CO2 cup oraz 
ceny zielonych certyfikatów ccG są jednakowe w transakcjach kupna i sprzedaŜy, ceny ccG 
są obliczane według wzoru (4.3.9), a cena bazowa energii elektrycznej cE jest określona 
wzorem (4.3.10).   

5. KaŜdemu przedsiębiorstwu (elektrowni) przypisuje się numer grupy producentów, 
w ramach której rozlicza się łącznie limit produkcji zielonej energii i limit wykorzystania 
biomasy leśnej. Grupa taka moŜe obejmować pojedyncze przedsiębiorstwo lub zbiór 
przedsiębiorstw powiązanych organizacyjnie, a moŜe być tylko hipotetyczną strukturą 
stworzoną dla celów badawczych niniejszej rozprawy.  

6. KaŜdej grupie producenckiej przypisuje się limit górny produkcji zielonej energii 
wg relacji (4.3.13). Ograniczenie to urealnia model dla badanego zbioru przedsiębiorstw, 
uwzględniając oddziaływania konkurencji ze strony przedsiębiorstw nie włączonych do 
programu „zielonej energetyki” oraz nie poddanych badaniom (m.in. elektrociepłowni 
współspalających biomasę).  

ZałoŜenia 5 i 6 pozwalają analizować róŜne warianty kooperacji między przedsiębiorstwami 
mające na celu zmniejszenie kosztów produkcji zielonej energii, poprzez wspólne rozliczanie 
limitów, a takŜe wzajemną odsprzedaŜ uprawnień do emisji CO2 i zielonych certyfikatów bez 
ryzyka giełdowego.  

Model bilansowy produkcji energii z biomasy omawia szczegółowo podrozdział 4.3.3.  

4.3.3. Model matematyczny zadania optymalizacji log istyki dostaw biomasy 

Optymalizacja struktury dostaw biomasy i produkcji zielonej energii w makroregionie wymaga 
opracowania modelu bilansowego produkcji, a takŜe sformułowania funkcji celu takiego zadania. 
Obliczenia optymalizacyjne opierają się na modelu bilansowym przedstawionym niŜej.  

Oznaczmy symbolem xdsep strumień biomasy typu d (oferowany przez d-tego dostawcę) 
o jednorodnych właściwościach technologicznych (kaloryczność, gęstość, wilgotność) 
akceptowalnych przez odbiorcę (spełniający ograniczenia koncesji na współspalanie biomasy 
i postaci biopaliwa, jego wilgotności i wartości opałowej), dostarczany w okresie (sezonie) p 
środkiem transportu s-tego typu dla e-tego producenta energii finalnej. Wartość zmiennej xdsep 
najwygodniej jest wyrazić liczbą jednostek transportowych o objętości Lsdp, określonej dla  
s-tego środka transportu jako objętość przestrzeni ładunkowej lub objętość wynikająca 
z dopuszczalnej masy ładunku (patrz Tabele 3.4.1 i 3.4.3 dla biomasy o względnie małej 
i duŜej gęstości). Zakłada się, Ŝe dla okresu objętego planem znane są ograniczenia zasobowe, 
transportowe, magazynowe, technologiczne i produkcyjne.  

Ze względu na specyfikę produkcji biomasy ograniczenia jej zasobów obejmują cały rok 
i będą odnoszone do suchej masy jako wielkości podlegającej zachowaniu, zgromadzonej 
w okresie zbiorów, a wykorzystywanej w kolejnych okresach planu. Ograniczenia bilansowe 
zasobów biomasy r-tego rodzaju u dostawcy d wyraŜa zatem nierówność:  
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∑∑∑ ≤⋅⋅
e s

dr
drpstrp

drsnassdpdsep DLx
µ

ρ 1       (4.3.21) 

gdzie ρsnas.dr oznacza gęstość nasypową biomasy typu d i rodzaju r w stanie suchym, µstr drp – 
współczynnik strat suchej masy biopaliwa w wyniku jego sezonowania do okresu p, 
Ddr − ograniczenie zasobów biomasy typu dr (ilości suchej masy w roku). Dla zrębków wierzby 
energetycznej, miskanta i topinamburu µstr dp=0.98m, gdzie m jest liczbą miesięcy od końca 
marca do połowy okresu p (daje to 0.85 za 8 miesięcy), dla pozostałych przyjmuje się µstr dp=1.   

Dla środków transportu zakłada się, Ŝe liczba ich kursów jest ograniczona łącznie dla całego 
roku. Niech Ts oznacza maksymalną liczbą dostaw moŜliwych do zrealizowania s-tym środkiem 
w ciągu roku. Ograniczenie moŜliwości wykorzystania tego środka ma zatem postać:  

∑∑∑ ≤
d e

s
p

dsep Tx   dla wszystkich środków s  (4.3.22) 

Istotnym ograniczeniem logistycznym mogą być moŜliwości rozładunku dostaw, zaleŜne od 
organizacji rozładunku w przedsiębiorstwie e (patrz Rozdz.3.5.3), czasu rozładunku troz s 
określonego dla kaŜdego pojazdu s (patrz Tabela 3.4.1) oraz stałego czasu operacji 
manewrowych tman (jednakowego dla kaŜdego pojedynczego pojazdu). Ograniczenia te, 
obowiązujące dla kaŜdego dnia, będą w przybliŜeniu sprawdzane dla reprezentatywnej 
średniej dziennej liczby dostaw w okresie p, obliczanej z uwzględnieniem załoŜonej 
rytmiczności dostaw oraz współczynnika ηZmax ep szczytowego zapotrzebowania dziennego:  

pZ

Z

ep

ep
def

epZ   okresie w oszczytowegwania zapotrzebo dniliczba 

1max
max =η             (4.3.23) 

gdzie Zmax ep oznacza prognozowane zapotrzebowanie na energię z elektrowni e w pewnym 
podokresie okresu p (w okresie zapotrzebowania szczytowego), w którym dzienne 
zapotrzebowanie na energię wymaga na tyle duŜego zuŜycia biomasy, Ŝe mogą wystąpić 
problemy jej rozładunku i magazynowania.  Iloczyn xdsep·ηZmax ep określa średniodzienną liczbę 
dostaw wymaganych do produkcji energii w okresie szczytowego zapotrzebowania (zakłada się 
Ŝe zuŜycie wszystkich biopaliw jest proporcjonalne do produkcji energii elektrycznej). Jeśli 
dostawy nie są rytmiczne (codzienne), to ograniczenia rozładunku naleŜy odnieś do 
zwiększonej dodatkowo liczby dostaw w dniach, w których mogą być one odbierane 
w przedsiębiorstwie e. Określa to łącznie współczynnik rytmiczności dostaw rep:  

epZep p

p
r max   okresiedostaw w  dniliczba 

 okresie w dniliczba η=     (4.3.24) 

W okresie szczytowego zapotrzebowania dopuszcza się aktywność ograniczeń logistycznych 
(bez moŜliwości przesunięcia dostaw na inny okres ze względu na ograniczenia 
technologiczne), co wymusza obniŜenie zuŜycia biomasy w całym sezonie.  

Oznaczając symbolem τroz.max ep łączny maksymalny czas rozładunku w ciągu jednego dnia, 
ograniczenie logistyki rozładunku zapiszemy w postaci:  

∑∑ ≤+
d s

eprozmansrozepdsep ttrx max.)( τ   dla wszystkich e i p  (4.3.25) 

Drugim ograniczeniem logistycznym jest pojemność magazynów biomasy. Gospodarka 
magazynowa jest domeną zarządzania operacyjnego. Jak podano w Rozdz.3.5.3 słuŜby 
logistyczne przedsiębiorstwa mają moŜliwość bieŜącego sterowania strumieniem dostaw, 
tj. przesunięcia terminów dostaw w przypadku przejściowego wzrostu lub spadku 
zapotrzebowania na energię elektryczną (a więc i na biomasę). Niemniej harmonogram 
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dostaw opracowany na okres roku musi uwzględniać moŜliwości buforowania biomasy 
w magazynach w przypadku jej nadmiaru lub zuŜywania zapasów w sytuacji przerwy 
w dostawach (np. w okresie weekendu lub problemów drogowych). Przyjmuje się, 
Ŝe przedsiębiorstwo posiada oddzielny magazyn na biomasę wymagającą specjalnych 
warunków przetrzymywania (czyli na granulaty, zboŜe i śrutę, które wymagają zadaszenia), 
a oddzielne na pozostałe biopaliwa stałe. W ramach kaŜdej z tych kategorie, wyróŜnianych 
indeksem b={1,2}, biomasa moŜe zajmować wspólną przestrzeń. Rozdzielenie biomasy 
leśnej i pozaleśnej jest moŜliwe (przy tym załoŜeniu) przez odpowiednią organizację 
rozładunków w ramach działań operacyjnych. Zakłada się, Ŝe wielkość średnich dostaw 
dziennych w podokresach szczytowego zapotrzebowania, wyraŜona objętością biomasy, nie 
moŜe przekraczać wartości pozwalającej zapełnić magazyn o pojemności Meb m3 
(tj. faktycznej pojemności magazynu dla biomasy kategorii b w e-tym przedsiębiorstwie) 
w ciągu τMe dni, gdzie τMep jest średnim czasem przetrzymywania surowca w magazynie, 
ustalonym dla danego przedsiębiorstwa. Przy takich załoŜeniach ograniczenie moŜliwości 
magazynowych w e-tej elektrowni dla biomasy kategorii b w sezonie p ma postać:  

∑∑
∈

≤⋅⋅
bBd s

ebsdpepdseMeb MLrxτ    dla b={1,2} i wszystkich e  (4.3.26) 

Wykorzystanie biomasy jako paliwa wymaga zwiększenia przepustowości urządzeń 
technologicznych, głównie transportu wewnętrznego, ze względu na małą gęstość biomasy 
(a więc stosunkowo duŜą objętość). Wymaganie to moŜna uwzględnić w przybliŜeniu, 
wprowadzając ograniczenie na średnią godzinową objętość przetwarzanej biomasy, 
reprezentatywną dla okresów szczytowego zapotrzebowania (obliczoną wg współczynnika 
ηZmax ep – patrz wzór (4.3.23) – i stosunku mocy dysponowanej Pdysp ep do średniomiesięcznej 
Pep). Dla e-tego zakładu w okresie p ograniczenie to ma postać następującej relacji:  
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24max   dla wszystkich  e i kaŜdego p      (4.3.27) 

gdzie mde oznacza godzinowe ograniczenie technologiczne (tys.m3/godz) wykorzystania 
biomasy w urządzeniach e-tego zakładu (głownie przepustowość linii transportowych).  

Warto zauwaŜyć, Ŝe współczynnik ηZmax ep i rep we wzorach (4.3.22 – 27) obniŜa wraŜliwość 
wielkości dostaw na efekty przekroczenia tych ograniczenia, a tym samym urealnia model ze 
względu na faktyczne moŜliwości organizacji procesów logistyki operacyjnej.  

Ze względu na wpływ współspalania biomasy z węglem na w technologię spalania, dla 
uniknięcia spadku sprawności kotłów konieczne jest przestrzeganie chwilowego 
ograniczenia udziału wagowego biomasy w masie paliwa podawanego do kotła. Udział ten 
wynosi od 5% do 13% dla kotłów pyłowych, 20% dla fluidalnych, a dla współspalania 
pośredniego (z przedpaleniskiem) – 100% (patrz podrozdział 3.2). Jeśli elektrownia e 
współspala biomasę w róŜnych instalacjach, to plan produkcji określa ich roczny udział 
w produkcji całkowitej energii elektrycznej. Niech uBwPep oznacza średnią wartość 
dopuszczalnego udziału biomasy, obliczoną według udziałów róŜnych instalacji spalania 
w produkcji energii w okresie p. Oznaczmy symbolem B zbiór dostawców biomasy (d∈B), 
a zbiór dostawców węgla – symbolem W (d∈W). Przyjmiemy, Ŝe ograniczenie to odnosi się 
do całego zuŜycia biomasy w sezonie p. Ma ono postać liniową:  

0)1( ≤⋅⋅⋅−−⋅⋅ ∑∑∑∑
∈∈ Wd s

BwPepdpsdpdsep
Bd s

BwPepdpsdpdsep uLxuLx ρρ     (4.3.28) 

Ponadto obowiązuje ograniczenie prawne maksymalnego udziału wagowego biomasy leśnej 
w biomasie zuŜytej przez dostawcę energii elektrycznej, warunkującego uznanie energii 
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wytworzonej z tej biomasy za energię odnawialną, a co za tym idzie – przyznanie zielonego 
certyfikatu jej pochodzenia (patrz Rozdz.3.4). Ograniczenie to moŜe być rozliczane łącznie 
dla wszystkich instalacji, których właścicielem jest jedno przedsiębiorstwo. Zgodnie 
z załoŜeniem 5, przyjętym na końcu podrozdziału 4.3.2, w prowadzonych dalej analizach 
takie przedsiębiorstwo będzie reprezentowane przez grupę elektrowni. Jeśli przedsiębiorstwo 
chce pozyskiwać zielone certyfikaty w ciągu roku i handlować nimi, to ograniczenie 
powyŜsze powinno być przestrzegane na bieŜąco, ale podobnie jak dla relacji (4.3.25 – 27) 
odniesiemy je do kaŜdego okresu p. Niech indeks BL oznacza zbiór dostawców biomasy 
leśnej (d∈BL), uBLp – wartość ograniczenia górnego (określoną na cały rok, ale dla 
uelastycznienia modelu dopuścimy róŜne wartości dla okresów p), R – zbiór elektrowni e 
tworzących grupę producencką. Przy tych oznaczeniach formuła powyŜszego ograniczenia 
prawnego ma postać:  

 0)1( ≤⋅⋅⋅−−⋅⋅ ∑∑∑∑∑∑
∉ ∈∈ ∈ BLd s Re

BLpdpsdpdsep
BLd s Re

BLpdpsdpdsep uLxuLx ρρ      (4.3.29) 

Dla kaŜdego zakładu e naleŜy uwzględnić ograniczenia poziomu produkcji/sprzedaŜy energii 
elektrycznej, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Zep na energię z e-tego zakładu 
(prognozowane w oparciu o sprzedaŜ w latach poprzednich) i konieczność jego zmniejszenia 
o ilość energii odnawialnej, zakupywanej obowiązkowo z innych źródeł, którą oblicza się na 
podstawie jej udziału φOI w całkowitym zapotrzebowaniu krajowym, a więc takŜe 
w zapotrzebowaniu analizowanego regionu – patrz wzory (4.3.2) i (4.3.11). Rozdział podaŜy 
tej energii na poszczególne okresy p moŜe być dokonany według załoŜonych 
współczynników sezonowości jej produkcji, co daje udziały φOip dla kolejnych okresów. 
Zakładając równomierne obciąŜenie tym przydziałem wszystkich producentów, maksymalną 
(wymaganą) wielkość ich produkcji moŜna obliczyć jako Zep(1- φOip). Ograniczenie wielkości 
produkcji dla e-tego producenta w p-tym okresie ma postać:  
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edpddpsdpdsep
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   (4.3.30) 

gdzie hdp oznacza wartość energetyczną paliwa d-tego typu w p-tym okresie (wzór 2.2.6), 
ηed – sprawność jego przetwarzania na energię elektryczną w e-tym zakładzie produkcyjnym. 
Zakłada się tu, Ŝe wpływ obecności biopaliwa w mieszance paliwowej na sprawność kotła 
moŜna wyrazić formułą liniową, w której biopaliwo ma określoną, stałą sprawność 
przetwarzania ηeB, zaleŜną od technologii współspalania (odzwierciedla ona efekt obecności 
biopaliwa przy maksymalnym, dopuszczalnym technologicznie jego udziale w mieszance). 

Zgodnie ze wzorem (4.3.15), dla kaŜdej grupy producenckiej wprowadza się łączne 
ograniczenie produkcji energii z węgla, ze względu na podaŜ energii odnawialnej, której ilość 
oblicza się na podstawie jej udziału φOI w łącznym zuŜyciu krajowym, odniesionym do 
łącznego zapotrzebowania ZRp z R-tej grupy producenckiej i rozdzielonym na okresy p, w taki 
sposób jak φOip, co daje udziały φOp. Ograniczenie to ma postać:  
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        (4.3.31) 

KaŜdej grupie producenckiej przypisuje się równieŜ łączny limit produkcji zielonej energii, 
taki aby jej udział w produkcji własnej nie przekraczał ograniczenia popytowego ϕΡ – patrz 
relacja (4.3.13). Pozwala to załoŜyć, Ŝe wszystkie certyfikaty uzyskane w elektrowniach 
grupy zostaną sprzedane. Idąc za postulatami tzw. „zielonej logistyki” [73], ilość zielonej 
(certyfikowanej) energii, wytworzonej z kaŜdej jednostki transportu xdse, naleŜałoby zmniejszyć 
o ilość energii nieodnawialnej εdse (paliwo), zuŜytej na dostawę s-tym środkiem transportu, 
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a więc liczyć energię netto. W ten sposób moŜna minimalizować wpływ transportu biomasy 
na środowisko, preferując dostawców korzystających z bardziej ekologicznego transportu.  

Ilość energii certyfikowanej (liczba certyfikatów C) jest obliczana zgodnie ze wzorem (2.4.5), 
według udziału energii chemicznej w zuŜytej biomasie w energii chemicznej wszystkich 
zuŜytych paliw (udział ten oblicza się tu według wartości opałowej paliw) w całkowitej 
produkcji energii (produkcję tę określa się według ciepła spalania i współczynnika sprawności 
przetwarzania energii chemicznej na elektryczną). Niech QSRp oznacza sumaryczne zuŜycie 
energii chemicznej paliw w elektrowniach R-tej grupy w p-tym okresie, obliczane według 
wartości opałowej paliw, QBRp – zuŜycie energii chemicznej z biomasy obliczane w taki sam 
sposób, ERp – produkcję energii elektrycznej w p-tym okresie, obliczoną na podstawie wartości 
energetycznej hdp paliw i sprawności ηed przetwarzania energii chemicznej na elektryczną:   

( ) ( )∑∑∑∑∑∑
∈ ∈∈ ∈

⋅+⋅=
Wd s Re

eddpdpsdpdsep
Bd s Re

eddpdpsdpdsepRp hLxhLxE ηρηρ         (4.3.32) 

WyraŜając wzorem (2.4.5) ilość energii odnawialnej z biomasy z wykorzystaniem 
powyŜszych oznaczeń, ograniczenie (4.3.13) udziału energii odnawialnej w łącznej sprzedaŜy 
energii elektrycznej moŜna zapisać w postaci:  

RpRtransRp
SRp

BRp EEE
Q

Q
⋅≤− ϕ      (4.3.33) 

gdzie Etrans jest zuŜyciem energii paliw płynnych na transport biomasy do elektrowni grupy R, 
ϕR – wartością prawej strony relacji (4.3.13) dla grupy R.  

Jak widać formuła (4.3.33) nie jest liniowa, gdyŜ QBRp i QSRp (zaleŜne od zmiennych 
decyzyjnych) są mnoŜone przez ERp. W związku z tym, wprowadzimy uproszczenie 
linearyzujące przyjmując, Ŝe ERp ≅≅≅≅ ηηηηQeep QSRp, gdzie ηηηηQeep oznacza stały współczynnik 
przeliczający wartość QSRp na ilość energii elektrycznej. Współczynnik ten zaleŜy wprawdzie od 
zmiennych decyzyjnych, niemniej jest to zaleŜność słaba69, co pozwala wstępnie załoŜyć pewną 
realistyczną wartość (dla typowo uŜywanych biopaliw ηQeep≅0.4), a następnie – po obliczeniu 
planu – skorygować ją i powtórzyć obliczenia. Procedura taka, powtarzana aŜ do ustalenia 
wartości ηηηηQeep, jest w istocie algorytmem rozwiązania zadania oryginalnego (4.3.33).  

Przy powyŜszym uproszczeniu, dla kaŜdego okresu p i kaŜdej grupy producenckiej R, 
warunek (4.3.33) moŜna zapisać w postaci następujących nierówności liniowych:  
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Przyjęta definicja zmiennych decyzyjnych xdse pozwala załoŜyć, Ŝe ich mnoŜniki w formułach 
(4.3.21 – 4.3.34) są w przybliŜeniu stałe oraz, Ŝe wielkości dostaw xdse są na tyle duŜe, Ŝe 

                                                 
69 Dla biopaliw stałych, wymienionych w Tabeli 2.2.8, średni stosunek wartości energetycznej do wartości 
opałowej wynosi 1.17 i zmienia się od 1.08 do 1.34. Dla miału energetycznego (średnia wilgotność 5% i ciepło 
spalania 25.46 GJ/t) stosunek ten wynosi 1.052. Zakładając udział masowy biomasy równy 0.2 (wartość wysoka), 
sprawność przetwarzania energii chemicznej na elektryczną równą 0.38 dla węgla i 0.34 dla biomasy i biorąc jako 
biomasę wszystkie biopaliwa z Tabeli 2.2.8, a następnie te, dla których stosunek h/Wo jest najmniejszy 
i największy, uzyskujemy wartości ηQE równe odpowiednio 0.394, 0.387, 0.403, średnio 0.395 (± 2% ).  

Współczynnik ηQE jest związany ze współczynnikiem ηCE wykorzystanym we wzorach (4.3.1 - 4.3.18) następującą 
relacją: ηCE =ηQE.QBRp/EBRp, a jego wartości wahają się w zakresie od 0.96 do 1.06, średnio 1.02. Współczynnik 
ηCE jest bardziej wraŜliwy na skład biopaliwa niŜ ηQE, w związku z tym w obliczeniach zastosowano ηQE.  
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mogą być obliczane jako liczby rzeczywiste, a następnie zaokrąglone (bez znaczącego błędu) 
do liczb całkowitych. Układ ograniczeń (4.3.21-4.3.34) ma wówczas postać liniową 
z rzeczywistymi wartościami zmiennych decyzyjnych xdse.  

Najkorzystniejsze, w sensie makroekonomicznym, wykorzystanie surowców energetycznych 
w elektroenergetyce (w tym biomasy) powinno odpowiadać takiemu poziomowi rocznej 
produkcji energii elektrycznej, który daje największy średni zysk na jednostkę produkcji. 
Jak zasygnalizowano w komentarzu do warunków (4.3.16) i (4.3.17), w celu uzyskania 
takiego (optymalnego) planu rocznej produkcji, moŜna rozwiązać zadanie optymalizacji 
maksymalizujące zysk całkowity lub operacyjny (te zadania są równowaŜne) wszystkich 
elektrowni łącznie, a następnie skorygować rozwiązanie zmniejszając odpowiednio wielkość 
produkcji dla poszczególnych producentów. W związku z tym, dla zadania formalnej 
optymalizacji, moŜna przyjąć jako funkcję celu (wskaźnik jakości) roczny zysk całkowity, 
skorygowany szacunkowymi kosztami dostosowania instalacji do współspalania biomasy 
oraz umownymi kosztami ryzyka wdraŜania tej technologii. Tak rozumiana funkcja celu, 
zwana rocznym zyskiem umownym, wyraŜa się następującą formułą: 
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gdzie kEdsep oznacza koszt operacyjny (zł/GJ) pozyskania jednostki energii z dsep –tej 
jednostki transportowej (dla węgla dolicza się koszt uprawnień do emisji CO2, tzn. 
kEdsep=kW wg wzorów 4.3.6, a dla biomasy – umowny koszt ryzyka współspalania krB),  

Kste – koszt stały produkcji energii elektrycznej w e-tej elektrowni,  

∆KIWB – szacunkowy koszt dostosowania instalacji do współspalania,  

CEdep={cEbdep, cE} oznaczają przewidywane (umowne) ceny energii elektrycznej (zł/MWh): 
cEbdep – z biomasy (patrz wzór 4.3.14), cE – samej energii elektrycznej (wzór 4.3.4),   

eddpdpsdpdsep hLE ηρ= – ilość energii elektrycznej wytworzonej z dsep-tej dostawy (jednostki 

transportowej) (GJ/1dostawę), obliczona według wartości energetycznej paliwa (czyli 
energii faktycznie wytworzonej),  

we – współczynnik wagowy znaczenia interesów e-tego przedsiębiorstwa dla rozwaŜanego 
makroregionu (np. we≡1), określający umowny priorytet interesów przedsiębiorstwa 
względem interesów makroregionu (jednakowe wartości we dla wszystkich 
przedsiębiorstw oznaczają nadrzędność interesów makroregionalnych, we = 0 – 
pominięcie interesów e-tego przedsiębiorstwa w wyznaczaniu formalnie optymalnej 
struktury dostaw biomasy, tzn. przydzielenie przypadkowych dostaw),  

LuprCO2 e – liczbą uprawnień do emisji CO2 przyznanych w KPRU [234] dla e-tej elektrowni 
(tCO2/rok),  

CuprCO2 – ceną uprawnień do emisji 1t CO2 na rynku emisji (zł/tCO2).   

Ostatni składnik we wzorze (4.3.35) nie wpływa na rozwiązania zadania optymalizacji (nie 
zaleŜy od zmiennych decyzyjnych), ale został wprowadzony w celu określenia faktycznej 
wartości zysku P, z uwzględnieniem kosztów stałych oraz przyznanych uprawnień do emisji 
CO2 (w składniku pierwszym uwzględniono cenę uprawnień włączając ją do kosztów 
operacyjnych produkcji energii z węgla – patrz kW we wzorze 4.3.6). Faktyczna wartość zysku 
umownego jest wykorzystywana do obliczania wskaźników efektywności wyznaczonego 
planu dostaw, omówionych w Rozdziale 4.2.  

Koszt ∆KIWB dostosowania instalacji do współspalania będzie obliczany szacunkowo ze wzoru:  

∆KIWB =KstΕBmax=KstZ ϕwBR,  ∆kIWB =kstϕwBR       (4.3.36) 
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gdzie ΕBmax oznacza maksymalną produkcję zielonej energii (do której dostosowano 
instalację), ϕwBR jest jej udziałem w zdolności produkcyjnej Z. Jest to oszacowanie nadmiarowe, 
gdyŜ oznacza wydatek takich kosztów, jak dla stworzenia nowych mocy produkcyjnych ΕBmax.  

W przypadku, gdy maksymalny koszt jednostkowy pozyskania energii z węgla z włączeniem 
kosztu uprawnień do emisji CO2 (kEdsep=kW, patrz wzory 4.3.6) jest większy niŜ cE, to dla 
węgla, jako umowną cenę energii elektrycznej we wzorze (4.3.35) przyjmuje się 
CEdep=max{kW}+0.001. Pozwala to uzyskiwać rozwiązania akceptowalne, z pełną produkcją 
energii z węgla w przypadku, gdy jest ona formalnie nieopłacalna (większy zysk operacyjny 
daje sprzedaŜ uprawnień do emisji CO2 – patrz Tabela 4.3.2 dla roku 2008).  

Do obliczenia ceny cEbdep produktów z biopaliw stałych (zł/MWh) wg (4.3.14) wykorzystuje 
się uproszczenie, przyjęte we wzorze (4.3.34) i stałe współczynniki ηQedep (formuła dokładna, 
zgodna z (2.4.5) implikuje nieliniowość funkcji celu 4.3.35). Cenę tę wyraŜa wzór:  

EcG
epdp

QEepodp
EBdep cc

h

W
c +=

η
η

       (4.3.37) 

Zakłada się, Ŝe ceny energii elektrycznej cE i zielonych certyfikatów ccG są stałe w ciągu roku. 
W celu odwzorowania wpływu na te ceny wzrostu udziału ϕ i planowanej redukcji przydziału 
θ bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w kolejnych latach, wartości cE i ccG będą obliczane 
ze wzorów (4.3.4) i (4.3.9), z wykorzystaniem formuły (4.3.10) dla ceny bazowej cel, przy 
załoŜeniu stałej stopy zysku r elektroenergetyki (wg roku 2008) oraz kosztów zakupu węgla, 
ceny uprawnień do emisji CO2, kosztów operacyjnych kw, opłaty zastępczej Ozj i wartości θ 
określanych według zasad omówionych w podrozdziale 4.3 (patrz Tabele 4.3.1 i 4.3.2).  

Koszty kEdsep pozyskania jednostki energii elektrycznej z biopaliw stałych (zł/GJ) oblicza się 
według wzorów podanych w Rozdziale 3.6 (wzory 3.6.2 – 3.6.8, ujęte skrótowo wzorem 
4.3.19) z dodatkowym składnikiem krB, reprezentującym oszacowanie kosztu ryzyka 
technologii współspalania. Przyjmuje się, Ŝe występujący we wzorze (3.6.3) współczynnik 
upustu wCde ceny biopaliwa jest iloczynem współczynnika upustu wCDd ustalonego przez  
d-tego dostawcę dla wszystkich odbiorców oraz współczynnika wCede, wynegocjowanego 
indywidualnie przez e-tego odbiorcę. Współczynnik wCDd moŜe być mniejszy od 1 dla 
uatrakcyjnienia oferty, gdy lokalizacja dostawcy powoduje konieczność odległego transportu 
do wszystkich elektrowni. Współczynnik wcEde moŜe być natomiast wykorzystywany jako 
miara efektywności negocjacji umów na dostawy, zaleŜna od atrakcyjności e-tego odbiorcy 
dla dostawców (atrakcyjność ta będzie uzaleŜniona m.in. od tolerancji terminów dostaw, 
wynikającej ze średniego czasu τMe przetrzymywania biomasy w magazynach – patrz wzór 
4.3.26). Pozwala on równieŜ uwzględnić preferencje pozaekonomiczne, takie jak powiązania 
kontraktami długoterminowymi odbiorcy e z dostawcą d, atrakcyjność dostawcy ze względu 
na terminowość dostaw lub korzystne właściwości oferowanego paliwa nie ujęte formalnie 
w modelach. W takich przypadkach przyjęta cena zakupu winna być traktowana jako cena 
umowna, a faktyczne koszty pozyskania paliwa naleŜy obliczyć po rozwiązaniu zadania 
formalnej optymalizacji, na podstawie ceny faktycznej (takie obliczenia naleŜy teŜ 
przeprowadzić w odniesieniu do przyjętych umownych cen energii).   

Idąc za postulatami tzw. „zielonej logistyki” [73], do kosztu transportu biopaliw we wzorze 
(3.6.3) naleŜałoby doliczyć ocenę wpływu wykorzystanego środka transportu na środowisko 
naturalne. Wpływ ten jest tym większy, im bardziej rozproszone są źródła dostaw, a tym 
samym, im większy jest udział małotonaŜowego transportu samochodowego. Jego miarą 
moŜe być emisja CO2, wynikająca ze spalania paliw przez środki transportu, a ilościowo – 
odpowiadająca jej kwota opłaty za emisję CuprCO2.  



 
228 

Model bilansowy (4.3.21 – 4.3.34) jest układem nierówności konfrontujących zasoby 
dostępnych surowców energetycznych (w tym biomasy) oraz moŜliwości ich transportu 
i przetwarzania, z zapotrzebowaniem na energię, uwzględniającym wymagany udział energii 
ze źródeł odnawialnych. Zakładając realistycznie, Ŝe wszystkie parametry dostaw 
(właściwości biopaliw i sprawność ich przetwarzania na energię elektryczną) nie zaleŜą od 
ilości ładunków xdsep w poszczególnych dostawach), uzyskuje się układ nierówności 
liniowych, który moŜna zapisać w postaci:  

A·X ≤ B      (4.3.38) 

gdzie X oznacza wektor zmiennych decyzyjnych, którymi są ilości jednostek transportowych 
(wagonów, samochodów) surowców energetycznych (węgla i biomasy), dostarczanych 
w okresie planowania róŜnymi środkami transportu od poszczególnych dostawców 
do poszczególnych producentów energii finalnej (elektrycznej), 

B – wektor reprezentujący dostępne zasoby biomasy, moŜliwości produkcyjne 
(przepustowość urządzeń, zdolności magazynowe), moŜliwości transportowe, a takŜe 
zadania produkcyjne (wymagana ilość energii finalnej), 

A – macierz, której współczynniki przeliczają zmienne decyzyjne (ilość surowca zawartą 
w jednostce transportu) na odpowiadającą im ilość energii, masę lub objętość.  

Jesli dodatkowo wszystkie mnoŜniki zmiennych xdsep we wzorze (4.3.35), tzn. operacyjne 
zyski umowne z przetworzenia pojedynczej dostawy, nie zaleŜą od liczby dostaw, to 
wskaźnik jakości zadania optymalizacji (funkcja celu) przyjmuje równieŜ postać liniową:  

P=ΠΠΠΠ·X + P0,              (4.3.39) 

gdzie Π oznacza wektor wartości zysku umownego z poszczególnych pojedynczych dostaw. 
ZałoŜenie to jest dość istotnym, ale koniecznym uproszczeniem problemu, gdyŜ ceny biomasy 
są często uzaleŜniane od wielkości dostawy (upusty w przypadku duŜych zamówień). Efekt 
ten moŜna wziąć pod uwagę szacując ceny stosownie do oczekiwanej wielkości dostaw.  

Przyjmując róŜne wartości współczynników upustów cenowych w formułach kosztów 
pozyskania biopaliw oraz róŜne wartości kosztu ryzyka wykorzystania biomasy moŜna badać 
wpływ efektywności logistyki operacyjnej na realizację faktycznych celów planowania 
(np. maksymalizacja wykorzystania biomasy, maksymalizacja produkcji całkowitej, 
maksymalizacja oczekiwanego zysku) poprzez maksymalizację wskaźnika (4.3.39). Z kolei 
zmiany współczynników we pozwolą na ogólną ocenę wpływu rywalizacji poszczególnych 
producentów energii o zasoby biomasy w makroregionie [37].  

NaleŜy tu mieć na uwadze fakt, Ŝe wymiarowość wektora zmiennych decyzyjnych 
w typowych przypadkach moŜe być duŜa (od około 10000 do 15000 zmiennych). Jednak, 
dzięki przyjęciu realistycznych załoŜeń upraszczających, uzyskano zadanie optymalizacji 
liniowej (4.3.38), (4.3.39), które moŜna efektywnie rozwiązywać metodą programowania 
liniowego [204]. Zastosowanie najnowocześniejszych algorytmów programowania liniowego, 
dostępnych w pakiecie MATLAB [118], pozwala uzyskać rozwiązania zadań o podanej wyŜej 
wymiarowości w akceptowalnym czasie (do kilku sekund), na powszechnie dostępnym 
sprzęcie komputerowym. UmoŜliwia to nie tylko szybkie wyznaczenie formalnie optymalnej 
struktury dostaw, ale równieŜ prowadzenie analiz wpływu niepewności parametrów zadania 
na wskaźniki efektywności efektywność planów metodą Monte Carlo, z liczbą repetycji 
sięgającą kilku tysięcy.  

Łatwość i szybkość uzyskiwania wielowariantowych rozwiązań zadania stwarza równieŜ 
moŜliwości określenia najkorzystniejszych kierunków inwestycji (decyzje makrologistyczne), 
zwiększających efektywność makroregionalną wykorzystania biopaliw stałych. Do tego celu 
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moŜna wykorzystać analizę cen dualnych ograniczeń aktywnych w rozwiązaniu optymalnym 
[204]. W szczególności, dla ograniczeń (4.3.21), będzie to celowość rozszerzenia obszaru 
upraw roślin energetycznych lub budowy infrastruktury drogowej, dla ograniczenia (4.3.22) – 
inwestycji w środki transportu, a dla (4.3.25) do (4.3.28) – ocena celowości lub konieczności 
zwiększania zdolności przerobu biomasy i wskazanie najbardziej efektywnych ekonomicznie 
przedsięwzięć inwestycyjnych w zakładach energetycznych.  

4.4. MoŜliwo ści wykorzystania proponowanej metody  
Omówione w podrozdziale 4.3 narzędzia analityczne pozwalają na prowadzenie 
wieloaspektowych badań wpływu róŜnych czynników na makroregionalną i lokalną 
efektywności decyzji logistycznych dotyczących „zielonej” energetyki zawodowej. 

W odniesieniu do makroregionu opracowane modele umoŜliwiają formułowanie ilościowych 
prognoz ostrzegawczych, dotyczących kosztów i barier zasobowych wdraŜania programu 
wykorzystania biomasy dla celów energetycznych w skali masowej, przy załoŜonych 
scenariuszach zmian zapotrzebowania na energię elektryczną, rozwoju energetyki 
odnawialnej, uwarunkowań ekonomicznych i technicznych produkcji roślin energetycznych.  

Model (4.3.21-37) pozwala na prowadzenie analiz czynników wpływających na efektywność 
procesów logistyki wewnętrznej elektrowni. Procesy te zostały sparametryzowane przyjętym 
dla przedsiębiorstwa współczynnikiem rytmiczności dostaw biopaliw rep, załoŜonym średnim 
czasem τMep przetrzymywania biopaliw w magazynie (determinującym dopuszczalne 
przesunięcia terminów dostaw, a więc i atrakcyjność odbiorcy dla dostawców), 
współczynnikami upustów cenowych zakupu biopaliw wCeep (wzór 6.6.3), opłat 
transportowych za przejazd powrotny wpowr e (wzór 3.4.2). Wpływ tych parametrów moŜe być 
badany indywidualnie (przy załoŜeniu róŜnych wartości tych parametrów) lub w sposób 
uproszczony łącznie – przez zróŜnicowanie współczynników we charakteryzujących ogólnie 
względną sprawność logistyczną przedsiębiorstw (ich pozycję konkurencyjną na rynku 
dostaw biopaliw i sprzedaŜy energii). W szczególności, przyjmując wartość we=1 dla 
wybranego przedsiębiorstwa, a we=0 dla pozostałych, moŜna przeprowadzić analizę 
wielokryterialną efektywności dostaw biomasy do poszczególnych przedsiębiorstw. Z kolei 
grupując (formalnie) przedsiębiorstwa w zespoły mogące rozliczać wspólnie wymagane udziały 
zuŜycia biomasy leśnej, kontrolować podaŜ zielonych certyfikatów, czy maksymalizować zysk 
swojej grupy, moŜna ocenić korzyści płynące z kooperacji przedsiębiorstw. 

Inny aspekt analizy efektywności logistyki wewnętrznej, to wykrywanie „wąskich gardeł” 
wykorzystania biopaliw stałych, wynikających z ograniczonej pojemności magazynów Me, 
przepustowości urządzeń rozładowczych τroz ep oraz instalacji transportu wewnętrznego me, 
a takŜe przyjętych kryteriów akceptowalności biopaliw, czy dostępności biopaliw 
przetworzonych (granulatów) w hurtowniach. Wpływ parametrów Me, τroz i me bada się 
metodą analizy cen dualnych odpowiednich ograniczeń, natomiast ocena celowości 
rozszerzenia zbioru akceptowalnych biopaliw, czy efektów rozwoju produkcji granulatów 
wymaga wariantowych obliczeń dla róŜnych zbiorów biopaliw akceptowanych i dostępnych 
(biopaliwa nieakceptowane i niedostępne nie są jawnie reprezentowane w relacjach 4.3.21-37).  

Istotnym problemem planowania rocznych dostaw omówioną metodą jest niepewność 
parametrów zaleŜności (4.3.21 – 39). Dotyczy to głównie ograniczeń zasobowych Dd – wzór 
(4.3.21), właściwości biomasy (Tabele 2.2.6 – 2.2.8) i kosztów pozyskania biopaliw – wzór 
(3.3.6). Ocenę wpływu tej niepewności moŜna przeprowadzić metodą Monte Carlo ([19] 
[54]), tj. przez wielokrotne obliczanie planu z wartościami odpowiednich parametrów 
zadania, dobieranymi losowo wg załoŜonego rozkładu prawdopodobieństwa. Zastosowanie 
najnowocześniejszych algorytmów programowania liniowego dostępnych w pakiecie 
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MATLAB umoŜliwia wykonanie takich obliczeń w czasie rzędu do kilkudziesięciu minut. 
Uzyskane rozkłady prawdopodobieństwa wskaźników efektywności planów, m.in. kosztów 
transportu, zysku przedsiębiorstw itp., pozwolą na miarodajną ocenę potrzeb inwestycyjnych 
i zagroŜeń ekonomicznych w realizacji programu zielonej energetyki [37].  

Proponowany model i technikę optymalizacji moŜna wykorzystać do planowania inwestycji 
w energetyce zawodowej lub w przedsiębiorstwach produkujących biomasę. Zadanie naleŜy 
sformułować najpierw dla określonego roku, przyjmując parametry miarodajne dla sytuacji 
w makroregionie, a następnie dla okresów między kolejnymi inwestycjami, zakładając 
prognozowane wartości parametrów zaleŜnych tylko od czynników zewnętrznych. 
Dla badanych parametrów ograniczających, zaleŜnych od przedsięwzięć inwestycyjnych 
(moŜliwych, planowanych, rozwaŜanych), przyjmuje się dwa warianty wartości. W wariancie 
pierwszym zakłada się ograniczenie takie, jak w zadaniu początkowym, a w drugim – takie jak po 
dokonaniu stosownej inwestycji. Suma róŜnic wartości funkcji celu uzyskanych dla tych 
wariantów w badanym ciągu podokresów oznacza spadek kosztów operacyjnych w wyniku 
dokonania inwestycji (korzyść będzie zawsze nieujemna, gdyŜ brak inwestycji dawał juŜ 
rozwiązanie dopuszczalne). O opłacalności inwestycji decyduje jednak uzyskanie korzyści 
operacyjnych większych niŜ nakłady inwestycyjne, które nie uwzględnia model (4.3.21 – 4.3.39).  

Zmiany efektywność wykorzystania biomasy w danym zakładzie w wyniku podjętych 
inwestycji moŜna oceniać według:  

a) cen dualnych (mnoŜników Lagrange’a) ograniczeń zdolności przerobowych zakładu 
w rozwiązaniu optymalnym (o największym zysku umownym), 

b) wzrostu kosztów zmiennych optymalnego pozyskania zielonej energii wskutek 
pominięcia w zadaniu danego zakładu, 

c) wzrostu kosztów zmiennych jak w (b) pomniejszonego o wymagane nakłady 
inwestycyjne i dodatkowe koszty stałe związane z produkcją zielonej energii w zakładzie.  

Mierniki (b) i (c) pokazują pełne konsekwencje realizacji inwestycji.  

PowyŜsza procedura wymaga analizy wielu alternatywnych sekwencji inwestycji, tzw. drzew 
decyzyjnych. ZłoŜoność takiej analizy moŜna zmniejszyć wykorzystując informacje, 
dostarczane wraz z rozwiązaniami zadania programowania liniowego, o wraŜliwości funkcji 
celu na zmiany ograniczeń aktywnych, czyli tzw. mnoŜniki Lagrange’a [204]). MnoŜniki 
Lagrange’a pozwalają określić najkorzystniejsze (w sensie umownych zysków operacyjnych) 
kierunki inwestycji poprawiających strukturę dostaw i produkcji energii w makroregionie. Dla 
ograniczenia zasobowego biomasy będzie to celowość rozszerzenia obszaru upraw roślin 
energetycznych, dla ograniczenia moŜliwości przewozowych – inwestycji w środki 
transportu, dla ograniczeń przepustowości urządzeń i ograniczeń magazynowych – celowość 
zwiększania zdolności przerobu biomasy. Jako najkorzystniejszą inwestycję moŜna wstępnie 
przyjąć tę, która rozszerza ograniczenie o największej cenie dualnej w rozwiązaniu zadania 
pierwszego wariantu w poprzednim etapie analizy.  

Znikomo krótki czas obliczeń optymalizacyjnych (z wykorzystaniem procedur pakietu 
MATLAB) pozwoli na wykorzystanie metody Monte Carlo do oceny ryzyka inwestycji 
w „zieloną” energetykę, poprzez wieloaspektowe analizy wpływu niepewności zasobów i cen 
biomasy oraz uwarunkowań technologicznych jej przetwarzania na efektywność wytwarzania 
energii finalnej z biomasy.  

Omówione w tym rozdziale moŜliwości sygnalizują potencjał analityczny opracowanego 
modelu i proponowanych technik optymalizacyjnych. Zagadnienia planowania inwestycji 
wykraczają jednak poza zakres tej rozprawy i nie będą przedmiotem badań numerycznych 
prezentowanych w Rozdziale 6.  
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5. Przedsi ębiorstwa elektroenergetyki zawodowej 
w makroregionie południowym wykorzystuj ące biomas ę 
w procesie wytwarzania energii elektrycznej 

5.1. Specyfika i zakres działalno ści elektrowni zawodowych 
wykorzystuj ących biomas ę w makroregionie południowym 
Zgodnie z metodyką omówioną w rozdziale 3.4. badaniami objęto makroregion południowy, 
do którego włączono województwa małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, podkarpackie. Na 
tym obszarze zlokalizowana jest większość duŜych elektrowni elektroenergetyki zawodowej. 
Spośród elektrowni zawodowych w tym makroregionie poddano badaniom siedem z nich, 
które wytwarzają łącznie 33.4 TWh/rok, co w roku 2010 stanowi około 26% energii 
elektrycznej zuŜywanej w Polsce przez odbiorców końcowych, z wyłączeniem sektora 
energetyki (Tabela 2.1.29). Makroregion południowy ma stosunkowo mały potencjał biomasy 
(szczegółowe informacje podano w rozdziale 3.3.1), która moŜe być wykorzystywana 
w programie rozwoju zielonej energetyki zawodowej. W związku z tym przedsiębiorstwa 
energetyki zawodowej objęte badaniami, wykorzystujące biomasę w procesie współspalania, 
muszą konkurować o zasoby na tym terenie. MoŜna powiedzieć, Ŝe dalsze analizy będą 
prowadzone na przykładzie największych producentów energii elektrycznej w makroregionie 
południowym wykorzystujących biomasę. Ich ogólną charakterystykę przedstawiono 
w Tabeli 5.1. Informacje o zakresie działalności zaczerpnięto z Internetu, a inne szczegółowe 
dane uzyskano z wywiadu pogłębionego. 

Tabela 5.1.1. Dane ogólne o badanych przedsiębiorstwach  
Źródło: ankieta (Załącznik 2), dane ze stron internetowych badanych elektrowni 

l.p. Elektrownia Typy kotłów 
Ilość kotłów 
i ich moce 

zainstalowane 

Sprawnoś
ć netto 

Moc 
zainstalowana 

elektrowni 

Produkcja 

w roku 2008 

1 Elektrownia  
Połaniec 

OP-650 8 x 225 MW 0.380 1800 MW 7.0 TWh 

2 Elektrownia  
Rybnik 

OP-650 8 x 225 MW 0.380 1775 MW 8.8 TWh 

3 Elektrownia  
Skawina 

OP-230 5 x 55 MW 0.350 
490 MW 2.6 TWh 

OP-210 
5.5 x 55 MW 

1 x 50 MW 
0.350 
0.350 

4 Elektrownia  
Stalowa Wola 

OP-150 3 x 20 MW 0.318 
341 MW 1.1 TWh OP-150 (PP)* 1 x 41 MW 0.350 

OP-380 2 x 120 MW 0.350 

5 Elektrownia  
Jaworzno III (PKE) 

OP-650 
5 x 225 MW 
1 x 220 MW  

0.376 
0.376 

1345 MW 5.2 TWh 

6 Elektrownia  
Łaziska (PKE) 

OP-380 2 x 125 MW 0.352 
1155 MW 5.5 TWh 

OP-650 
4.5. x 225 MW 

1 x 230 MW 
0.376 
0.376 

7 Elektrownia  
Siersza (PKE) 

Ofz-425 2 x 153 MW 0.433 
666 MW 3.2 TWh OP-380 3 x 120 MW 0.352 

* - elektrownia posiada kocioł typu OP-150 z przedpaleniskiem (PP) do wstępnego zgazowania biomasy 

Z doniesień prasowych wynika, Ŝe zapotrzebowanie na certyfikaty w latach 2008 – 2010 było 
wyŜsze niŜ podaŜ, co po uwzględnieniu informacji zawartych w [188] pozwala przyjąć 
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szacunkowo, Ŝe łączny udział produkcji wszystkich elektrowni współspalających biomasę 
w tym okresie wzrastał od 33%, przez 40%, do 45% produkcji krajowej. W związku 
z powyŜszym popyt na ich certyfikaty, wyraŜony relacją (4.3.13), wynosił odpowiednio 8.9%, 
10.9% i 11.6% zuŜycia końcowego energii elektrycznej w Polsce. Produkcja badanych 
elektrowni stanowiła w latach 2008–2010 około 78%, 64% i 57% produkcji wszystkich 
elektrowni spalających biomasę na terenie całej Polski. Udział ten będzie wykorzystany jako 
współczynnik dostępności – dla badanych elektrowni – biomasy adresowanej do energetyki 
zawodowej. 

Trzy spośród badanych przedsiębiorstw, elektrownie: Siersza, Jaworzno III i Łaziska, naleŜą 
do Południowego Koncernu Energetycznego (PKE). W rozumieniu załoŜenia 5 z rozdziału 
4.3.2 tworzą zatem grupę producencką. Pozostałe elektrownie (pomimo iŜ są związane 
z duŜymi koncernami zagranicznymi) będą analizowane jako indywidualne przedsiębiorstwa.  

PoniŜej scharakteryzowano pokrótce specyfikę poszczególnych przedsiębiorstw i zakres ich 
działalności. 

ELEKTROWNIA POŁANIEC SA [www.gdfsuez-energia.pl] (dostęp: styczeń 2011) 

Elektrownia Połaniec S.A. (GDF SUEZ Energia Polska S.A.) zlokalizowana jest 
w województwie świętokrzyskim, w miejscowości Zawada, w okolicy Połańca. Została 
uruchomiona w roku 1979, a ostatni turbozespół włączono cztery lata później (1983r.). 
Łącznie elektrownia posiada 8 turbozespołów, gdzie pracuje 8 kotłów. Moc zainstalowana 
wynosiła początkowo 1600 MW, a po przeprowadzeniu modernizacji turbin w latach  
1992 – 1995 moc zainstalowana wynosi 1800 MW (kaŜdy z bloków po 225 MW), co stanowi 
5.5% mocy zainstalowanej w Polsce. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 7 TWh. 
Elektrownia Połaniec – GDF SUEZ Energia Polska S.A. jest piątym największym 
producentem energii w naszym kraju. Paliwem podstawowym w elektrowni jest węgiel 
kamienny, a od połowy roku 2004 dodatkowym paliwem jest biomasa. Dzięki temu 
elektrownia stała się największym krajowym wytwórcą energii odnawialnej.   

W ramach współpracy z Krajowym Systemem Energetycznym elektrownia prowadzi działania 
w zakresie: 

− regulacji mocy systemem ARCM, 
− regulacji pierwotnej, 
− regulacji mocy biernej systemem ARNE, 
− pracy wyspowej elektrowni,  
− pracy poniŜej minimum technicznego na paliwie podstawowym. 

Poza energią elektryczną elektrownia wytwarza takŜe energię cieplną, popiół, gips i popioło-
ŜuŜle dla drogownictwa i budownictwa [http://energetyka.wnp.pl/elektrownie/,4288_2_0_0.html] 
(dostęp – styczeń 2011). 

Od roku 2007 wszystkie bloki energetyczne podłączono do instalacji odsiarczania spalin. 
Spaliny odprowadzane są do specjalnie wybudowanego w tym celu komina.  

Na rok 2012 planowane jest uruchomienie nowego bloku na biomasę o mocy 190 MW. 
Będzie to największa na świecie instalacja do produkcji energii elektrycznej z biomasy. Jest 
to typowa elektrownia zawodowa (systemowa), gdzie chłodzenie kondensatorów turbin 
prowadzone jest w układzie otwartym z uŜyciem wody z rzeki Wisły.  

ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. 

Elektrownia Rybnik naleŜy do Grupy EDF. Zlokalizowana jest w województwie śląskim, na 
obrzeŜach Rybnika. Pierwsze bloki uruchomiono w latach 1972 – 1974, a kolejne w roku 
1978. Jest jedną z największych elektrowni na terenie naszego kraju. Moc zainstalowana 
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wynosi 1775 MW (co stanowi około 7% mocy zainstalowanej w Polsce). W skład 
infrastruktury technicznej wchodzi 8 bloków energetycznych, kaŜdy z nich o mocy 225 MW, 
gdzie roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 8.8 TWh. Przedsiębiorstwo posiada 
3 kominy o wysokościach 260 m, 300 m, 120 m (ostatni został wybudowany jako element 
instalacji mokrego odsiarczania spalin). Elektrownia posiada elektrofiltry, słuŜące do 
oczyszczania spalin z pyłów. Zgromadzony popiół jest wywoŜony transportem kolejowym do 
kopalń, w celu wypełniania wyrobisk. 

W związku z wymogami środowiskowymi elektrownia posiada kilka instalacji odsiarczania 
spalin. Pierwszą z nich jest instalacja sucha, polegającą na podawaniu zmielonego kamienia 
wapiennego (dolomitu) do komór paleniskowych kotłów. Dodatek ten stanowi zaledwie kilka 
procent masowych mieszanki paliwowej. 

Kolejną jest instalacja sucha z nawilŜaniem, w której następuje zraszanie nieodpylonych 
spalin. Zraszanie to następuje w reaktorach umieszczonych pomiędzy kotłami 
a elektrofiltrami.  

Instalacja mokrego odsiarczania spalin (IMOS) – metoda ta polega na przemywaniu spalin 
wodną zawiesiną wapna w wieŜy absorbcyjnej, w efekcie czego powstaje siarczyn wapnia. 
Instalacja ta została uruchomiona w 2008 roku, wraz z fabryką, która na bazie strumienia 
spalin produkuje gips (w ilościach około 90000 t/rok), wykorzystywany do produkcji płyt 
gipsowo-kartonowych i innych materiałów budowlanych. Jednak głównym celem tego 
obiektu jest oczyszczanie spalin powstających podczas produkcji energii na blokach 
2, 3, 4 i 7. Fabryka potrzebuje 250 m3 wody w ciągu godziny i produkuje przy tym ponad 
20m3 ścieków. Ścieki te są następnie wykorzystywane jako woda procesowa we wcześniej 
wspomnianej półsuchej instalacji odsiarczania spalin na pozostałych blokach 
(1, 5, 6 i częściowo 8), w których jeszcze przed elektrofiltrami spaliny prowadzone są do 
reaktorów drugiego stopnia odsiarczania. 

Ponadto na terenie elektrowni znajdują się dwie chłodnie kominowe, stanowiące element 
zamkniętego obiegu chłodzenia.  

Podczas budowy zakładu utworzono zbiornik wodny (550 ha), nazywany Jeziorem 
Rybnickim. Zbiornik ten jest wykorzystywany w otwartym obiegu chłodzenia. 

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A. [www.cezpolska.pl] (dostęp – styczeń 2011) 

Elektrownia jest zlokalizowana na terenie województwa małopolskiego w Skawinie, 
w okolicy Krakowa. Pierwszy kocioł został uruchomiony w roku 1957. Obecnie w skład 
infrastruktury technicznej wchodzi 5 turbozespołów (opartych na 9 kotłach pyłowych), 
o łącznej mocy zainstalowanej 490 MW, co daje moŜliwość produkcji energii elektrycznej 
w ilości około 3 TWh rocznie. Ponadto elektrownia posiada hydrogenerator o mocy 1.6 MW, 
a takŜe własną rozdzielnię sieciową (110 kV i 220 kV) sieć i węzły ciepłownicze. 
Od 2006 roku przedsiębiorstwo w całości jest własnością CEZ Poland Distribution B.V.  

Produkcja energii elektrycznej nie jest jedyną działalnością prowadzoną przez 
przedsiębiorstwo. Elektrownia Skawina dostarcza takŜe ciepło, wodę pitną i przemysłową 
oraz parę technologiczną do pobliskich przedsiębiorstw. Największym odbiorcą energii 
elektrycznej, produkowanej przez elektrownię jest CEZ Trade Polska Sp. Z o.o., a głównym 
odbiorcą ciepła jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków S.A.   

Elektrownia posiada koncesje na prowadzenie następujących działalności: 

− wytwarzanie energii elektrycznej, 
− wytwarzania energii odnawialnej pochodzącej ze współspalania biomasy, 
− wytwarzanie energii odnawialnej z elektrowni wodnej, 
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− obrót energią elektryczną, 
− wytwarzanie ciepła. 

Zaostrzone wymogi ochrony środowiska wpłynęły na szereg proekologicznych inwestycji, 
związanych m.in. z budową instalacji odsiarczania spalin, dzięki czemu emisja SO2 spadła aŜ 
o 92%. Opisane inwestycje przyczyniły się takŜe do poprawy sprawności wytwarzania 
energii. 

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. 

Elektrownia w Stalowej Woli znajduje się w województwie podkarpackim. Funkcjonuje od 
roku 1939, kiedy to uruchomione zostały dwa kotły rusztowe i pierwsza turbina (20MW). 
Obecnie moc zainstalowana wynosi 461 MW, a urządzenia wytwórcze elektrowni są 
podzielone na Elektrownię II i Elektrownię III. Elektrownia II pracuje w układzie 
kolektorowym, jej moc zainstalowana wynosi 91 MW (natomiast cieplna – 341 MWt). Tu 
znajdują się trzy kotły typu OP-150 o mocy 60 MW oraz kocioł z przedpaleniskiem biomasy 
(moc 41MW). Przedpalenisko przystosowane jest do spalania biomasy w ilości 19.6 t/h, 
o wartości opałowej 9 GJ/t. Elektrownia III pracująca w układzie blokowym i jest 
wyposaŜona w dwa bloki energetyczne o łącznej mocy 240 MW. Od roku 2004 zakład 
rozpoczął prowadzenie procesu współspalania biomasy z węglem kamiennym.  

Podjęte i zrealizowane zadania proekologiczne, prowadzone w latach w latach 2000 – 2009, 
związane były z dostosowaniem zakładu do zaostrzonych wymogów prawa ekologicznego. 
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza zrealizowane zostało 
poprzez modernizację elektrofiltrów oraz modernizację pomiarów ciągłych emisji. Ponadto 
przedsiębiorstwo w sposób ciągły dba o utrzymaniem dobrego stanu technicznego miejsc 
magazynowania odpadów paleniskowych (rowy opaskowe, instalacja zraszająca) oraz 
dobrego stanu technicznego głównego układu chłodzenia (kanał zrzutowy, zatoka ujęciowa, 
ostrogi na rzece San). Przeprowadzono takŜe badania nad zastosowaniem nowej technologii 
odsiarczania spalin (w przypadku trudności z pozyskaniem węgli niskosiarkowych). 
Przedsiębiorstwo wykorzystuje wody deszczowo-przemysłowe do produkcji wody zmiękczonej 
i zdemineralizowanej. Osiągnięcie tego celu wymagało modernizacji oczyszczalni ścieków i 
stacji uzdatniania wody. Do inwestycji proekologicznych, najbardziej istotnych z punktu 
widzenia niniejszej pracy, zalicza się przede wszystkim przystosowanie urządzeń do 
współspalania biomasy z węglem kamiennym, polegająca na modernizacji układów młynowych 
i kotłów oraz dobudowanie przedpaleniska jednego z kotłów do spalania biomasy.  

PKE S.A. ELEKTROWNIA JAWORZNO III 

Elektrownia Jaworzno III znajduje się na terenie województwa śląskiego, w Jaworznie. 
Od roku 2000 wchodzi w skład Południowego Koncernu Energetycznego S.A. (PKE). 
Elektrownia rozpoczęła swoją działalność prądotwórczą juŜ w 1898 roku, w formie dwóch 
agregatów prądu stałego (moc łączna 320 kW). Z biegiem lat, w wyniku licznych przemian 
modernizacyjnych i rozbudowy, powstały elektrownie Jaworzno I i Jaworzno II, które 
w 1972 roku utworzyły Zespół Elektrowni Jaworzno. W latach 1972 – 1977 wybudowano 
Elektrownia Jaworzno III, w skład której wchodzi sześć bloków energetycznych o łącznej 
mocy 1345 MW. W latach dziewięćdziesiątych przeprowadzono wiele powaŜnych inwestycji 
proekologicznych. Rozpoczęto eksploatację oczyszczalni ścieków przemysłowych, 
uruchomiono pneumatyczny transport popiołu spod elektrofiltrów w celu skierowania go do 
kopalń, jako wypełnienie podziemnych wyrobisk. Ponadto uruchomiono instalację 
odsiarczania spalin, gdzie spaliny z bloków 1, 2, 5 i 6 oczyszczane są metodą mokrą 
(wapienno-gipsową). Dodatkowo wszystkie bloki energetyczne elektrowni Jaworzno III 
wyposaŜono w systemy niskiej emisji tlenków azotu (NOx), co pozwoliło zredukować ich 
emisję o 50%.  
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ELEKTROWNIA ŁAZISKA 

Elektrownia znajduje się na terenie województwa śląskiego w miejscowości Łaziska Górne. 
Pod koniec 2000 r. została włączona do Południowego Koncernu Energetycznego. Powstała 
w roku 1917, a w latach 1927 – 1953 była największą elektrownią w Polsce. Obecnie 
wytwarza około 4.2% krajowej produkcji energii elektrycznej (co daje 9. Miejsce). Energia 
produkowana jest tu na sześciu blokach energetycznych, o łącznej mocy zainstalowanej 
1155 MW. Oprócz produkcji energii elektrycznej w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym przedsiębiorstwo produkuje energię cieplną dla okolicznych zakładów 
przemysłowych.  

Od roku 2005 elektrownia prowadzi na wszystkich blokach energetycznych współspalanie 
biomasy z węglem kamiennym. 

ELEKTROWNIA SIERSZA 

Elektrownia Siersza została wybudowana w latach 1962 – 1970 jako elektrownia zawodowa 
(systemowa), zlokalizowana jest w Trzebini, na terenie województwa małopolskiego. W roku 
1962 uruchomione zostały dwa pierwsze bloki (kaŜdy z nich o mocy 130 MW). Kolejne 
cztery bloki, kaŜdy po 120 MW, uruchamiano w okresie 1969 – 1970.  

Elektrownia zajmuje się głównie produkcją energii elektrycznej dla krajowej sieci 
elektroenergetycznej, a takŜe produkcją energii cieplnej dla okolicznych mieszkańców.  

W związku z działaniami proekologicznymi, po roku 1990, przeprowadzono modernizację 
elektrowni, podczas której dwa bloki energetyczne zostały wyposaŜone w instalacje 
odsiarczania spalin. Ponadto na kotłach pyłowych zabudowano palniki niskoemisyjne 
(ograniczenie emisji NOx – tlenków azotu) oraz przeprowadzono modernizację elektrofiltrów 
i dodatkowo zainstalowano nowe urządzenie o wysokiej skuteczności odpylania (na jednym 
z elektrofiltrów). Pomiar i nadzór emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń odbywa się 
w sposób ciągły (na bieŜąco), za pomocą aparatury stacjonarnej, w którą wyposaŜone są bloki 
energetyczne. 

Kolejnym etapem proekologicznych zmian była budowa (na miejscu starych bloków 1 i 2) 
nowoczesnych bloków energetycznych z kotłami fluidalnymi. WyposaŜone w elektrofiltry 
i turbiny kondensacyjne najnowszej generacji nowe bloki energetyczne mają moc 
znamionową 153 MW, a osiągalną 161 MW. 

5.2. Badania ankietowe i wywiady w poszczególnych e lektrowniach 
W celu uzyskania informacji o róŜnych aspektach logistyki wewnętrznej wykorzystania 
biomasy w badanych elektrowniach zawodowych, przeprowadzono wywiady i badania 
ankietowe. 

NaleŜy nadmienić, Ŝe wiele informacji potrzebnych dla realizacji pracy, ma charakter poufny 
lub jest objęty tajemnicą handlową przedsiębiorstw. Wobec tego w ankiecie ujęto obszary, 
które nie dotyczyły danych wraŜliwych dla przedsiębiorstw. Autorka pracy spotkała się 
z duŜą Ŝyczliwością ze strony przedstawicieli przedsiębiorstw, niemniej zobowiązała się do 
nieujawniania szczegółowych źródeł informacji (nazwy przedsiębiorstw). W związku z tym 
prezentacja wyników w Rozdziale 6 nie będzie zawierała nazw przedsiębiorstw, tylko ich 
nazwy symboliczne (imiona Ŝeńskie). Szczegółowe pytania, czyli zawartość całej ankiety, 
zamieszczono w Załączniku 2. PoniŜej omówiono ogólnie kolejne zagadnienia: 
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I Informacje ogólne 

Jakie były motywy wejścia w program współspalania biomasy 

Badane elektrownie sygnalizują, Ŝe wejście w program współspalania biomasy motywowane 
jest korzystnymi warunkami ekonomicznymi (produkcja zielonej energii jest rentowna) oraz 
uwarunkowaniami prawnymi70. Nie bez znaczenia jest takŜe image przedsiębiorstwa 
w zakresie działań proekologicznych.   

Czy wykorzystanie biomasy wymaga utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej 
(zajmującej się logistyką dostaw i sprzedaŜą zielonej energii) 

Biomasa w elektrowni traktowana jest jako dodatkowy rodzaj paliwa i tylko pod tym kątem 
zajmują się nią osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które jednak są pracownikami działów 
dostaw surowca. Sygnalizowana jest potrzeba utworzenia odrębnej jednostki, ze względu na 
inną specyfikę i właściwości fizykochemiczne tego paliwa w stosunku do węgla.  

W niektórych badanych przedsiębiorstwach dostawą biomasy dla elektrowni zajmują się 
przedsiębiorstwa pośredniczące (np. tzw. spółki córki), których zadaniem jest zapewnienie 
dostaw biomasy loco elektrownia z włączeniem transportu, stosownie do harmonogramu 
dostaw ustalonego przez elektrownię.  

II Zasoby biomasy i koncesje  

Rodzaje spalanej biomasy (koncesje) 

Spalana w elektrowniach biomasa musi być koncesjonowana i dostosowana do moŜliwości 
przerobowych danego przedsiębiorstwa. Niektóre elektrownie wyposaŜone są w urządzenia 
słuŜące dostosowaniu granulacji biomasy do dalszych procesów transportu wewnętrznego 
i spalania w kotłach (rębaki, maszyny do rozdrabniania balotów i kostek słomy). Jednak część 
przedsiębiorstw juŜ na etapie umowy kupna-sprzedaŜy biomasy podaje dokładną, wymaganą 
granulację biopaliwa. Posiadanie własnych urządzeń rozdrabniających jest kolejną inwestycją 
i wiąŜe się z dodatkowym nakładem pracy, ale teŜ w znaczącym stopniu zwiększa elastyczność 
wyboru dostawcy.  

Zgodnie z rozporządzeniem [232] udział biomasy pozaleśnej w łącznym zuŜyciu biomasy na 
cele energetyczne stopniowo wzrasta (w roku 2008 udział ten stanowił 5%, w 2010 r. wynosi 
25%, a od roku 2015 – 100%).  

Koncesje na biomasę leśną w badanych elektrowniach obejmują: biomasa drzewna, trociny, 
wióry, odpady z gospodarki leśnej (Lasy Państwowe), odpady kory i korka, drewno odpadowe, 
drewno liściaste i iglaste oraz ich mieszanina (trociny w postaci zrębków, trocin, peletów, 
brykietów i w postaci luźnej), trociny tartaczne (jest ich bardzo duŜo), odpady z przemysłu 
drzewnego. 

Koncesje na biomasę pozaleśną w badanych elektrowniach obejmują: uprawy energetyczne – 
wierzba (zrębki), śruta rzepakowa, makuch rzepakowy, słoma (brykiety), łuska słonecznikowa 
(brykiety), odpady i pozostałości z produkcji rolnej oraz odpady i pozostałości z przemysłu 
przetwarzającego produkty rolne (ziarna zbóŜ, odpady z produkcji kawy zboŜowej, susz 
malinowy, susz z czerwonych porzeczek, suszone pestki wiśni), trociny pochodzenia 
pozaleśnego, pelety agro, wytłoki.  

Niektóre elektrownie, naleŜące do większych koncernów, ze względów etycznych nie palą 
ziarna zbóŜ (60 t węgla = 12 t łuski). 

                                                 
70 Do uwarunkowań prawnych naleŜą tu m.in. dyrektywy i ustawy określające limity uprawnień do emisji CO2. 
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Z reguły elektrownie starają się znaleźć w bliskim sąsiedztwie źródło biomasy odpadowej, 
której cena jest niŜsza w stosunku do ceny biomasy wytwarzanej na potrzeby energetyczne 
(zrębki roślin z plantacji energetycznych, pelety czy brykiety). Przykładowo, sąsiedztwo 
elektrowni z przedsiębiorstwem przetwórstwa spoŜywczego daje moŜliwość pozyskania 
odpadów z przetwórstwa rolnego. Niektóre elektrownie zawierają takŜe kontrakty 
z okolicznymi miastami na odbiór tzw. odpadów zrębowych (odpadów drzewnych 
obejmujących zdrewniałe i niezdrewniałe części roślin drzewiastych), powstających 
w wyniku pielęgnacji terenów zieleni miejskiej. Podobna sytuacja występuje w przypadku 
pielęgnacji Lasów Państwowych, chociaŜ akurat w tym przypadku wywoŜenie całej biomasy 
odpadowej, włącznie z drobnymi fragmentami poszycia leśnego, spotyka się z oporem części 
leśników i ekologów. Konkurencyjnym, dla energetycznego, sposobem wykorzystania tego 
typu odpadów drzewnych jest ich kompostowanie, gdzie w efekcie następuje powrót biomasy 
do ekosystemu. Na korzyść energetyki przemawia jednak fakt, iŜ odpady zrębowe 
(tzw. biomasa twarda) są uciąŜliwe w procesie kompostowania, ze względu m.in. na długi 
czas ich rozkładu. 

Niektóre elektrownie spalają takŜe artykuły organiczne, skonfiskowane przez słuŜby celne, 
ale pochodząca stąd energia nie jest kwalifikowana jako energia zielona, natomiast tego typu 
działania traktowane są jako utylizacja odpadów i elektrownia pobiera za nie dodatkową 
opłatę. W niniejszej pracy utylizowane odpady nie są włączane do obliczeń jako paliwo. 

Na wybór konkretnych typów biomasy, przez kaŜdą z elektrowni, mają wpływ m.in. zasoby 
danego typu biomasy (podaŜ), efektywność ekonomiczna (związana z kalorycznością 
i kosztami jej magazynowania), technologia (związana z typami kotłów i odpowiednią 
granulacją paliwa). Jako podstawowe kryterium wyboru konkretnego typu biomasy 
elektrownie podają jednak cenę biopaliwa.  

Czy planuje się rozszerzenie koncesji na inne typy biomasy 

Elektrownie starają się o uzyskanie koncesji obejmujących jak najwięcej rodzajów biomasy, 
ze względu na niepewność zasobową konkretnych jej typów. Szeroka koncesja moŜliwej do 
spalania biomasy zapewnia większą elastyczność produkcji energii z OZE. W przypadku 
braku dostępnej biomasy zakoncesjonowanej dla danej elektrowni, przedsiębiorstwo 
musiałoby czasowo zrezygnować z prowadzenia procesu współspalania i prowadzić spalanie 
czystego węgla. Taka sytuacja miałaby znaczący wpływ na wymagany udział energii z OZE 
w produkcji energii elektrycznej. Jak juŜ sygnalizowano we wcześniejszych rozdziałach pracy 
udział ten (energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych) nie dotyczy bezpośrednio 
przedsiębiorstwa energetycznego, tylko spółki dystrybucyjnej, jednak osiąganie 
odpowiedniego udziału energii zielonej (ilość certyfikatów), jest korzystne dla 
przedsiębiorstwa, ze względu na moŜliwość sprzedaŜy certyfikatów. Nadrzędność interesów 
ekonomicznych była wielokrotnie podkreślana przez przedstawicieli przedsiębiorstw. 
Nie sygnalizowano równieŜ problemu ze zbytem certyfikatów. Z analiz przeprowadzonych 
w rozdziale 4.3.2. wynika jednak, Ŝe sytuacja ta moŜe ulec zmianie, gdyŜ do roku 2010 
w Polsce występował niedobór produkcji zielonej energii, a w najbliŜszych latach 
(przykładowo przy szybkim rozwoju energetyki wiatrowej) moŜe wystąpić nadmiar podaŜy 
certyfikatów.   

Jak są rozpoznawane i prognozowane zasoby 

W większości badanych przedsiębiorstw współspalanie biomasy prowadzone jest od 2004. 
Z biegiem czasu dostawcy biomasy zostali rozpoznani na drodze ogłoszeń, przetargów 
i negocjacji. W początkowych etapach wdraŜania tej nowej, proekologicznej technologii 
wytwarzania energii elektrycznej, organizowano konferencje, zbierano oferty. W sposób 
ciągły prowadzi się analizy sytuacji na rynku. W tej chwili większość elektrowni ma 
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zakontraktowane dostawy biomasy od kilkunastu sprawdzonych dostawców, 
a harmonogramy dostaw ustalane są najpierw ogólnie w harmonogramach rocznych, 
następnie uszczegóławiane w planach miesięcznych i dobowych.  

Bardzo dobrym dostawcą biomasy leśnej, zarówno pod względem ilościowym jak 
i jakościowym, są grupy producentów takie jak tartaki. Zasoby te są w przybliŜeniu stałe 
i stosunkowo łatwe do oszacowania, jednak jak wynika z ankiet, największym konkurentem 
dla energetyki (o te zasoby) są producenci płyt wiórowych oraz przemysł papierniczy 
i celulozowy.  

Z informacji pozyskanych w rozmowach z pracownikami elektrowni wynika, Ŝe szczególnie 
w pierwszych latach prowadzenia procesu współspalania biomasy z węglem, zdarzały się 
przypadki nieuczciwych przewoźników. PrzywoŜone przez nich dostawy biomasy zawierały 
np. cięŜkie elementy metalowe, zwiększające masę całego ładunku, a zatem i jego cenę.  

Jak szacuje się zapotrzebowanie 

Zapotrzebowanie na biopaliwa stałe szacuje się na podstawie planów produkcyjnych danego 
przedsiębiorstwa energetycznego, biorąc pod uwagę moŜliwy udział biomasy w mieszance 
paliwowej określony w koncesji (ograniczenia technologiczne są róŜne dla róŜnych typów 
kotłów). MoŜna powiedzieć, Ŝe zapotrzebowanie na biomasę szacuje się w oparciu 
o techniczne i prawne moŜliwości procesu współspalania. W oszacowaniach przyjmuje się 
załoŜenie, Ŝe z 1 t biomasy produkuje się około 1 MWh energii elektrycznej (tą sama ilość 
energii produkuje się z 0.5 t węgla). 

Jakie są zasady ustalania cen 

KaŜdy rodzaj biomasy ma określoną cenę rynkową liczoną w zł/GJ, zaleŜną od ilości energii 
zawartej w paliwie. W celu oszacowania zawartej w biomasie energii, biomasę z kaŜdej 
dostawy poddaje się badaniu laboratoryjnemu (pobierane są próbki). W badaniach oznaczane 
są m. in. Wilgotność i wartość opałowa biomasy. Ostatecznie, w rozliczeniu z dostawcą, cena 
za konkretną, pojedynczą dostawę danego typu biomasy odniesiona jest do ilości 
przywiezionego paliwa (zł/t). 

W praktyce cenę średnią biomasy za GJ oraz udział biomasy leśnej i pozaleśnej ustala 
koncern, a przedsiębiorstwo dostosowuje się do tych wytycznych negocjując z potencjalnymi 
dostawcami. Wynika stąd, Ŝe koncerny wykorzystują swoją przewagę wynikającą z nadmiaru 
podaŜy biomasy jaki występował do roku 2010. Jak zaznaczono w rozdziale 3 sytuacja ta 
moŜe ulec zmianie, jeśli wytworzy się odpowiednio silny rynek dostawców. 

W dalszych analizach przyjmuje się, Ŝe udział biomasy leśnej i pozaleśnej jest zgodny 
z wymaganiami rozporządzenia [232], a średnia cena biomasy wynika z optymalizacji zysku 
poszczególnych energetycznych grup producenckich. 

W wywiadach przedstawiciele przedsiębiorstw podawali dość rozbieŜne szacunkowe ceny 
zakupu biopaliwa loco elektrownia od 2 – 18 zł/GJ. Przykładowo za wykorzystywane odpady 
przetwórstwa spoŜywczego płacona jest cena symboliczna (około 1 zł/GJ). Jednak ze względu 
na stosunkowo niewielki udział tego typu paliw w badaniach zostały one pominięte.  

III Dostawa biomasy 

Rodzaje transportu 

W transporcie biomasy ograniczenia przewozowe dotyczą głównie objętości biomasy, co 
wynika z mniejszej, niŜ w przypadku węgla, gęstości biopaliwa (dla energetycznego miału 
węglowego – 1.1 t/m3, dla biomasy – 0.3 t/m3). 
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Biomasa przewoŜona jest do elektrowni transportem samochodowym, głównie duŜymi 
samochodami, o pojemnościach nawet do 90 mp. Przedsiębiorstwa sygnalizują, Ŝe jednym 
z podstawowych kryteriów wyboru dostawcy jest posiadanie przez niego pojazdów 
samowyładowczych. Niektóre badane przedsiębiorstwa wskazują takŜe preferencje 
dostawców ze względu na odległości (50 – 70 km). Badania wskazują takŜe inne problemy 
transportu samochodowego, takie jak problemy drogowe (zapychanie i niszczenie dróg) oraz 
logistyka rozładunku. 

Transport kolejowy, mimo iŜ jest juŜ dobrze rozpoznany (z uwagi na wieloletnie juŜ dostawy 
węgla tym środkiem transportu), w przypadku biomasy okazuje się pod wieloma względami 
mniej komfortowy. Elektrownie nie są przystosowane do rozładunku biomasy z wagonów. 
Standardowe urządzenia słuŜące do wyładunku węglarek nie są tak skuteczne przy wyładunku 
biomasy. Wysypywane biopaliwo zbija się w większe frakcje oraz gromadzi się na ścianach 
i elementach maszyn, zmniejszając w ten sposób przepustowość urządzeń przystosowanych 
do rozładunku węgla.   

Ponadto tradycyjne składy stosowane przy przewozie węgla muszą być w przypadku biomasy 
plandekowane, co znacząco podnosi cenę transportu. Konieczność ta wynika z faktu, 
iŜ wielokrotnie odnotowano znaczące ubytki źle zabezpieczonego transportu tego paliwa.  

Jaka jest maksymalna liczba jednostek transportowych dziennie (ze względu na miejsce 
w magazynie, moŜliwości rozładunku itp.). 

W zaleŜności od wielkości magazynu, organizacji rozładunku oraz zdolności produkcyjnych 
przedsiębiorstwa, przyjmuje się od 5 do 30 jednostek transportowych dziennie. Zazwyczaj 
przy większej liczbie przyjmowanych dostaw występuje konieczność jednoczesnego 
rozładunku 2 – 3 samochodów. Czas rozładunku jednego pojazdu wynosi około 30 minut, co 
daje moŜliwość przyjęcia 32 – 48 pojazdów w przeciągu 8 godzin pracy. Najczęściej ilość 
biomasy w pojedynczej dostawie wynosi około 20 – 25 t (zaleŜy od pojemności samochodu 
dostawczego), co z kolei teoretycznie pozwala na odbiór średnio ~600 – 1200 t biomasy 
dziennie. Ilość spalanej w ciągu dnia biomasy wynosi ~300 – 800 t (jest to uzaleŜnione od 
mocy zainstalowanej elektrowni oraz od poziomu całkowitej produkcji energii). Istotny jest tu 
fakt, Ŝe kaŜda elektrownia oprócz zaspokojenia bieŜącego zapotrzebowania na biopaliwo 
(wykorzystywanego do spalania), musi teŜ zadbać o zgromadzenie zapasów w magazynach. 

Rytmiczność dostaw  

Średnia liczba dni dostaw, w zaleŜności od przyjętego cyklu pracy w elektrowni wynosi 
22 dni w miesiącu (dni robocze). Godziny przyjmowania dostaw takŜe są specyficzne dla 
danej elektrowni i prowadzonej przez nią polityki zatrudnienia. W niektórych 
przedsiębiorstwach prowadzi się system zmianowy (np.: 8.00 – 15.00 oraz 20.00 – 5.00) 
Niektóre przyjmują takŜe dostawy w weekendy. 

Sezonowość dostaw 

Z uwagi na naturalny cykl wegetacyjny roślin w ciągu roku, pojawia się problem sezonowości 
dostawy biomasy. W kolejnych porach roku dostępne zasoby biomasy, a zatem i dostawy 
tego paliwa podlegają pewnym wahaniom, przykładowo: wiosna 20%, lato 35%, jesień 30%, 
zima 15%. Przykładowy, dokładniejszy rozkład dostaw na kolejne miesiące przedstawia się 
następująco: St 5%, Lu 5%, Ma 6%, Kw 6%, Ma 8%, Cz 12%, Li 12%, Si 11%, Wrz 11%, 
Pa 11%, Li 8%, Gr 5%. Warto podkreślić, Ŝe te naturalne wahania dostaw nie powinny być 
mocno odczuwalne w sferze produkcji energii odnawialnej. Z tego teŜ względu efektywność 
procesów logistycznych wykorzystania biomasy w elektrowniach nabiera duŜego znaczenia.  
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Istotne ograniczenia logistyczne rytmiczności dostaw 

Badania wskazują, Ŝe istotnym ograniczeniem dla transportu samochodowego jest moŜliwość 
zapewnienia jednoczesnego rozładunku kilku pojazdów. W zaleŜności od dostępnego 
zaplecza technicznego, liczebności i dostępności personelu, pojemności i organizacji 
magazynów oraz moŜliwości manewrowych, w niektórych elektrowniach zgłaszana jest 
moŜliwość rozładunku 1 – 2 samochodów, w innych 2 – 3 pojazdów jednocześnie.  

Czy występują ograniczenia wspólne dla wszystkich środków transportu 

W przypadku transportu kolejowego biomasy zgłaszany jest problem zakłóceń transportu 
węgla przez transport biomasy.  

Ze względu na pojemność magazynów pojawiały się przypadki obniŜenia ilości zakupionej 
biomasy. Natomiast ograniczenie produkcji energii moŜe być wywołane zmniejszeniem 
planów produkcyjnych lub awarią kotła.  

Tryb zamówień 

We wszystkich przedsiębiorstwach deklaruje się, Ŝe dostawy realizuje się na podstawie 
kontraktów długoterminowych i umów na czas nieokreślony z indywidualnymi dostawcami. 

Od czego zaleŜą ceny biomasy 

Ceny biomasy zaleŜą od wielkości kontraktu na dostawy, typu kontraktu, typu zamówionej 
biomasy. Biomasa leśna jest tańsza niŜ pozaleśna w związku z większą konkurencją o te 
zasoby, co z kolei wymuszone jest uwarunkowaniami prawnymi [232] związanymi 
z rosnącym wymaganym udziałem biomasy pozaleśnej w mieszance paliwowej. Istotny 
wpływ na cenę ma wartość opalowa biopaliwa. Przy bardzo niskiej wartości opałowej (< 8GJ) 
cena zakupionego paliwa obniŜana jest nawet o 10%. Nie bez znaczenia jest równieŜ fakt 
występowania sezonowości dostaw. W okresie jesienno-zimowym biomasa sucha jest 
droŜsza, co wynika z naturalnego zmniejszenia dostępności zasobów przy jednoczesnym 
wzroście zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej. 

Czy bieŜące i prognozowane ceny rynkowe CO2 mają wpływ na zamówienia dostaw biomasy 
(planowanie terminów dostaw) 

Elektrownie zgłaszają istnienie powiązania cen rynkowych CO2 z dostawami biomasy. 
Opłacalność produkcji zielonej energii jest monitorowana w sposób ciągły. Opłacalność ta 
zaleŜy m.in. od ceny biomasy. Przy odpowiednio wysokiej produkcji zielonej energii istnieje 
moŜliwość wywiązania się z przydzielonych przez KPRU limitów uprawnień do emisji CO2. 
Fakt ten moŜe mieć istotny wpływ na zaakceptowanie nawet wyŜszej ceny biomasy.  

Charakterystyka dostawców i odległości  

Elektrownie nie ujawniają swoich dostawców, w związku z tym pozyskanie informacji 
o konkretnych dostawcach nie było moŜliwe. Udało się pozyskać ogólne informacje 
o województwach, z których przyjmowane są biopaliwa i średnich odległościach transportu. 
Zgodnie z oczekiwaniami, w zdecydowanej większości, odległość dostaw nie przekracza 150 km. 

Co wpływa na wybór dostawcy biomasy 

Wybór dostawcy jest podyktowany przede wszystkim jakością oraz typem oferowanej 
biomasy. Istotną role odgrywa takŜe koszt zakupu paliwa (cena biomasy). Nie bez znaczenia 
jest takŜe odległość (związana z kosztem transportu) oraz ilość rocznych dostaw oferowanych 
przez konkretnego dostawcę. Wywiady w elektrowniach wskazują, iŜ preferowani są 
dostawcy przywoŜący duŜe ilości biomasy w ciągu roku.  
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Z jakim wyprzedzeniem zamawia się biomasę 

Zapotrzebowanie elektrowni na biomasę określa się juŜ na poziomie ustalania rocznych 
planów produkcyjnych elektrowni, z uwzględnieniem udziału biomasy w mieszance 
paliwowej. Na tej podstawie przygotowuje się roczne harmonogramy dostaw, z podziałem na 
poszczególne miesiące. W ciągu roku, po uszczegółowieniu i dokładnym rozpoznaniu 
zapotrzebowania na paliwo, przygotowuje się harmonogramy miesięczne i dobowe. Z reguły 
zamówienia biomasy ustalane są z dostawcami z miesięcznym wyprzedzeniem (szczegółowe 
informacje na temat typów i sposobów ustalania harmonogramów opisano w rozdziale 3.5.3). 

Jak wpływa rozładunek zwiększonej liczby jednostek transportowych (w stosunku do węgla) 
na logistykę dostaw węgla  

Węgiel i biomasa traktowane są jako dwa oddzielne paliwa i tak teŜ są rozliczane. Przy 
samochodowym transporcie biomasy nie zgłaszane są przypadki niekorzystnego wzajemnego 
oddziaływania dostaw obu tych paliw. Natomiast w przypadku transportu kolejowego 
biomasy zgłaszany jest problem zakłóceń transportu węgla  transportem biomasy.  

Jak reaguje się na zakłócenia dostaw (za duŜo/za mało) 

W przypadku, gdy dostaw jest zbyt duŜo, konieczne jest ograniczenie ilości dostaw. 
W drugim przypadku (za mało biomasy) poszukuje się nowych dostawców (zawieranie 
kolejnych umów). Innym rozwiązaniem, stosowanym przez elektrownie w sytuacji zbyt małej 
ilości dostaw, jest stymulowanie dostawców ceną biomasy (wzrost ceny biomasy). W celu 
zapobiegania takim sytuacjom elektrownie przeznaczają odpowiednio duŜo przestrzeni na 
magazyny, dbając aby zawartość magazynu mogła zapewnić zapas paliwa, na około 16 – 45 
dni produkcji energii.   

Co ogranicza wielkość zamówień dostaw biomasy 

Pierwszym czynnikiem wpływającym na wielkość zamówień biopaliwa, niezaleŜnym od 
elektrowni, jest podaŜ biomasy. Jak juŜ wcześniej wspomniano w takim przepadku duŜą rolę 
odgrywają wyszczególnione w koncesji typy biomasy (co znacznie zwiększa elastyczność 
zamówień). Ze strony elektrowni moŜe natomiast wystąpić ograniczenie magazynowe 
(pojemność), co jednak w praktyce nie zdarza się często. Podobnie sytuacja ta wygląda 
w przypadku ograniczenia potrzeby produkcji, niedostępności transportu oraz problemów 
z rozładunkiem.  

IV. Przetwarzanie – produkcja energii z biomasy 

Jakie są potrzebne inwestycje (działania), Ŝeby wejść w program „zielonej energetyki”  

Decyzja o wejściu w program zielonej energetyki wymaga następujących przedsięwzięć 
inwestycyjnych:  

• Dostosowania przepustowości istniejących urządzeń transportu wewnętrznego 
(taśmociągów). W niektórych przedsiębiorstwach wystąpiła konieczność budowy nowej 
sieci tych urządzeń. Konieczne jest takŜe zamontowanie dodatkowych wag na 
taśmociągach (urządzenia umoŜliwiające ciągłą kontrolę zawartości biomasy w mieszance 
paliwowej). SłuŜą one zarówno do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu 
współspalania w kotłach, jak i do późniejszego rozliczania emisji CO2.  

• Dostosowania urządzeń przetwarzających biomasę (młyny, suszarki, urządzenia 
pomiarowe) oraz laboratorium elektrowni, które musi poszerzyć zakres badań dla nowego 
paliwa.  

• Zakupu dodatkowych urządzeń – przesiewacze i separatory (wyeliminowanie 
zanieczyszczeń metalowych i mineralnych). 
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• Dostosowania magazynów – konieczne jest utworzenie osobnego magazynu dla biomasy 
i dla węgla (najczęściej magazyny biomasy zostały wyodrębnione z niegdysiejszych 
magazynów węglowych). Przystosowanie dawnych magazynów do nowego paliwa polega 
głównie na oddzieleniu ich (np. ścianą) oraz utwardzenia podłoŜa (w elektrowniach 
sygnalizuje się duŜy koszt tej operacji, szczególnie przy duŜej powierzchni magazynów). 
Biomasę najlepiej przechowuje się pod zadaszeniem, chociaŜ elektrownie są skłonne 
zrezygnować z tej inwestycji. 

• Zainstalowania dozowników biomasy.  
• Zakupu ładowarek kołowych transportujących biomasę na placu składowym. 

Istotne ograniczenia technologiczne wykorzystania biomasy, czyli co ogranicza wielkość 
produkcji zielonej energii 

Pierwszym, decydującym czynnikiem jest jakość biomasy. Najczęściej juŜ w umowie kupna-
sprzedaŜy zawarte są wymagania dotyczące jakości paliwa (chodzi m.in. o nadmierną 
zawartość wilgoci, popiołów, chloru powodującego korozję aparatury itp., a takŜe 
o odpowiednią granulację biomasy). Biomasa dostarczana do kotła nie moŜe zawierać teŜ 
Ŝadnych mechanicznych zanieczyszczeń jak piasek, deska, czy nawet większe kawałki. 
W przypadku stosowania biomasy w procesie współspalania biomasy przedsiębiorstwa 
sygnalizują takŜe obniŜenie sprawności kotłów oraz przyspieszone ich zuŜycie. Zwrócono 
jednak uwagę, Ŝe sprawność przetwarzania energii z biomasy w zasadzie nie zaleŜy od jej 
typu (lub zaleŜy w bardzo niewielkim stopniu). Ponadto wykorzystanie biomasy jest 
ograniczone jej dozwolonym udziałem w mieszance paliwowej (udział masowy określany jest 
w koncesji i dostosowany jest do typu kotła). Kolejnym limitem jest udział biomasy 
pozaleśnej i jej dostępność. Ograniczenia technologiczne wynikają takŜe z pojemności 
magazynów oraz przepustowości urządzeń przetwarzających i transportujących biomasę. 
Sygnalizowano takŜe sytuacje braku wystarczającej ilości zakontraktowanej biomasy. 

Czy w planowaniu operacyjnym produkcji uwzględnia się bieŜące ceny CO2 

W większości przypadków przedstawiciele przedsiębiorstw stwierdzali, Ŝe monitorują 
sytuację na giełdzie certyfikatów i uprawnień do emisji, jakkolwiek nie ma oddzielnych 
jednostek organizacyjnych zajmujących się tymi zagadnieniami.  

Czy sytuacja na rynku wpływa na rytmiczność produkcji zielonej energii  

Przedstawiciele wszystkich badanych przedsiębiorstw deklarują monitorowanie bieŜącego 
popytu na zielone certyfikaty i dostosowywanie produkcji zielonej energii do moŜliwości ich 
sprzedaŜy. Wynika stąd, Ŝe przedsiębiorstwa usiłują osiągać dodatkowe korzyści z wahań cen 
giełdowych, ale w dalszych badaniach zakłada się, Ŝe w planowaniu produkcji korzyści te są 
pomijane. 

Rytmiczność wykorzystania biomasy – przerwy w produkcji ZE  

Z załoŜenia, we wszystkich badanych elektrowniach, produkcja zielonej energii odbywa się 
przez cały rok. Niektóre przedsiębiorstwa zgłaszają brak przerw w produkcji zielonej energii, 
inne mówią o krótkich, niezbyt częstych przerwach w podawaniu biomasy (przykładowo 
w uśrednieniu – ½ dnia, raz na kwartał). Jako powód podawano chwilowy brak biomasy 
(problem dostępności biomasy wymaganej w koncesji), trudności w osiągnięciu maksymalnej 
mocy przy duŜym udziale biomasy w mieszance paliwowej oraz ograniczenia technologiczne 
spowodowane remontami. Takie przerwy nie powodują jednak dodatkowych strat z tytułu 
ponownego rozruchu linii produkcyjnych, gdyŜ chwilowy brak jednego z paliw nie powoduje 
ich zatrzymania, a jedynie większe bieŜące wykorzystanie paliwa bazowego.  
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Jakie są koszty przetwarzania biomasy względem węgla  

Zdania na ten temat są podzielone. Najbardziej prawdopodobną wydaje się informacja, 
iŜ koszty przetwarzania biomasy są 2.5 – 3 krotnie wyŜsze niŜ dla węgla. 

V. Logistyka sprzedaŜy zielonej energii 

W jakim okresie rozlicza się limit energii z OZE w sprzedanej energii elektrycznej  

Większość elektrowni deklaruje, Ŝe nie prowadzi sprzedaŜy energii wiązanej z certyfikatami, 
w związku z tym nie ma obowiązku rozliczania wymaganego przez URE udziału 
certyfikatów. Udział ten jednak jest kontrolowany ze względu na popyt na zielone certyfikaty. 

W jakim okresie rozlicza się limit uprawnień do emisji CO2 

Limit uprawnień do emisji kontrolowany jest zgodnie z rozporządzeniem [233]. 

Czy produkcja zielonej energii odbywa się wtedy, kiedy najlepiej ją sprzedać (kiedy się to 
najbardziej opłaca, czy śledzi się rynek CO2) 

Większość badanych przedsiębiorstw monitoruje rynek uprawnień do emisji CO2. Podkreśla 
się ewidentną opłacalność produkcji energii z biomasy w stosunku do węgla, równieŜ ze 
względu na moŜliwość uniknięcia zakupu tych uprawnień. 

Czy o produkcji „zielonej energii” decyduje dystrybutor (zamówienie odbiorcy) 

Kontrakty na sprzedaŜ energii elektrycznej nie specyfikują ilości zielonej energii. 

Czy przedsiębiorstwo uczestniczy w rynku uprawnień do emisji CO2 

Wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczą w rynku uprawnień do emisji. 

Czy jeśli produkuje nadmiar „zielonej energii” to czy odsprzedaje swoje uprawnienia  

Wszystkie przedsiębiorstwa są zainteresowane sprzedaŜą uprawnień (po cenie notowań), o ile 
nie przekroczą przydzielonego w KPRU limitu. W przypadku przekroczenia tego limitu – 
dokupują uprawnienia. 

VI. Gospodarka magazynowa 

Czy biomasa wymaga oddzielnych magazynów, czy są to wspólne z węglem 

Biomasa składowana jest na oddzielnych niŜ węgiel składowiskach. Magazyny te zostały 
wyodrębnione z magazynów węglowych. 

Czy wymaga specjalnych warunków magazynowania (zadaszenia, wietrzenia) 

Biomasa jest paliwem stosunkowo wraŜliwym na warunki atmosferyczne. W związku z tym 
magazyny mają specjalnie utwardzoną nawierzchnię, a w niektórych przedsiębiorstwach 
zbudowano magazyny zadaszone na biomasę przetworzoną (pelety, brykiety).  

Czy biomasa traci właściwości w czasie magazynowania  

Zrębki tartaczne czy trociny moŜna przechowywać nawet kilka lat. Dlatego prowadzi się 
określoną politykę magazynowania – gromadzi się taką biomasę w magazynie buforowym, 
a na bieŜąco zuŜywa się biomasę, która nie moŜe długo zalegać. 

Czy magazynuje się razem wszystkie typy biomasy 

Dobrze zorganizowane składowiska z reguły podzielona są na segmenty, gdzie przechowuje 
się biomasę z podziałem na rodzaj i źródło dostawy. Podział ten jest istotny ze względu na 
specyfikę pracy kotła. Biomasa tego samego typu, przywoŜona przez róŜnych dostawców, 
moŜe mieć róŜne parametry jakościowe (przykładowo zawartość wilgoci). Ciągłe, 
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niekontrolowane zmiany parametrów podawanego paliwa prowadzą do utrudnień 
w zachowaniu stabilności pracy kotła.  

Ponadto, jak juŜ wspominano we wcześniejszych rozdziałach, osobno składowana jest 
biomasa leśna i pozaleśna. Podział ten jest podyktowany koniecznością późniejszego 
rozliczania zawartości poszczególnych podgrup biomasy w mieszance paliwowej.  

Do przewozu danej dostawy biomasy w konkretne miejsce na placu składowym stosuje się 
tzw. ładowarki kołowe. 

Czy stan magazynów wpływa na decyzję o zakupach i przetwarzaniu w danym dniu 

Badania prowadzone w poszczególnych elektrowniach wskazują na istnienie zaleŜności 
pomiędzy stanem magazynów (ilością dostępnej w nich biomasy), a podejmowaniem decyzji 
o zakupach biomasy, przy czym naleŜy pamiętać o zawartych z dostawcami umowach, gdzie 
dokładnie określane są zasady, jakie obowiązują w przypadku rezygnacji z przyjęcia dostawy 
przez elektrownię w danym terminie (rozdział 3.5.3).  

Wywiady wskazują teŜ na fakt, iŜ przepełnione biomasą magazyny nie mają wpływu na 
wielkość produkcji energii pochodzącej z biomasy, a dozowanie biopaliwa do mieszanki 
paliwowej uzaleŜnione jest od jego wartości opałowej. 

Pojemność magazynów i średni czas magazynowania biomasy (na ile dni wystarcza 
zawartość magazynu) 

Pojemności magazynów, w zaleŜności od mocy produkcyjnych poszczególnych elektrowni, 
a co za tym idzie od zapotrzebowania na biomasę, moŜe dochodzić do 12000 t, co stanowi 
zapas na 45 dni. Przykładowe dane, pozyskane z jednej z badanych elektrowni, dotyczące 
dostaw, zapasów i zuŜycia biomasy w okresie jednego miesiąca, zostały pokazane na 
rysunkach 5.2.1, 5.2.2 a) i b) oraz 5.2.3 i przeanalizowane w dalszej części rozdziału. 

Maksymalna ilość spalanej biomasy na dzień 

Jest to uzaleŜnione od wielkości produkcji energii elektrycznej w danym okresie. Średnio 
spala się 300 – 500 t/dzień. Z kolei maksymalne odnotowane dzienne zuŜycie biomasy 
wynosi 800 t. 

Jakie są koszty magazynowania 

Koszty samego magazynowania stosunkowo niewielkich ilości paliwa (jak do tej pory) są 
nieznaczne. W wywiadach sugerowano takŜe, iŜ takie koszty nie są nawet specjalnie 
wyodrębnione. Jednak moŜna przypuszczać, Ŝe przy większej produkcji zielonej energii 
koszty magazynowania biopaliwa mogą znacznie wzrosnąć.  

Rysunki 5.2.1 – 5.2.3 przedstawiają przykładowy harmonogram dostaw biomasy róŜnego 
pochodzenia (leśna i pozaleśna) wraz z ich zuŜyciem oraz prowadzoną gospodarkę 
magazynową w jednej z badanych elektrowni przez okres 1 miesiąca. Dane dotyczą miesiąca 
z sezonu wiosennego (maj), który jest okresem najkorzystniejszym zasobowo. Kolory 
słupków na Rys. 5.2.1 oznaczają kolejne dni w miesiącu, od 1 do 29. 
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Rys.5.2.1. Zestawienie danych dotyczących dostaw, gromadzonych zapasów i bieŜącego zuŜycia 

biomasy, z podziałem na leśną i pozaleśną  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w jednej z badanych elektrowni 
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Rys.5.2.2. a) Sposób zagospodarowania dostaw oraz zapasów biomasy leśnej i pozaleśnej w pierwszej 
połowie miesiąca  

Źródło: opracowanie własne wg danych jak na Rys.5.2.1 
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Rys.5.2.2. b) Sposób zagospodarowania dostaw oraz zapasów biomasy leśnej i pozaleśnej w drugiej 
połowie miesiąca  

Źródło: opracowanie własne wg danych jak na Rys.5.2.1 
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Rys.5.2.3. Dane średniomiesięczne wykorzystania biomasy leśnej i pozaleśnej w przedsiębiorstwie 

energetycznym, prowadzącym proces współspalania biomasy z węglem  
Źródło: opracowanie własne wg danych jak na Rys.5.2.1 

Warto zwrócić uwagę, Ŝe pokazany na rysunku 5.2.3 sumaryczny zapas miesięczny paliwa 
w stosunku do jego miesięcznego sumarycznego zuŜycia jest znacznie (dwu-, trzykrotnie) 
wyŜszy. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą jednak dowolnie gospodarować zapasami, stale 
przyjmując dostawy róŜnych ilości róŜnych typów biomasy i spalając róŜne jej ilości 
w kolejnych dniach okresu rozliczeniowego (np. w ciągu miesiąca). Na rysunkach 5.2.2.a) 
i b) widać wyraźnie, Ŝe proces spalania biomasy w tej elektrowni prowadzony jest codziennie. 
Wahania wykorzystania biomasy sugerują równieŜ, Ŝe ilość zielonej energii produkowanej 
w elektrowni jest znacząco niŜsza, niŜ wynikałoby to z ograniczeń technologiczne. 
Ograniczenia technologiczne mają charakter ograniczeń chwilowych, czyli obniŜenie 
produkcji jest moŜliwe, natomiast przekroczenie jest niedopuszczalne. 
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6. Badanie efektywno ści procesów logistycznych 
wykorzystania biomasy w wybranych przedsi ębiorstwach 
energetycznych makroregionu południowego 

6.1. Cele i zakres analiz numerycznych prowadzonych  w rozprawie 
Dane zgromadzone w trakcie realizacji pracy, opracowane modele i formuły cenowe przyjęte 
w Rozdziałach 2 i 3 oraz modele zaleŜności makroregionalnych i bilansowych omówione 
w Rozdziale 4 umoŜliwiają prowadzenie wieloaspektowych analiz ilościowych uwarunkowań 
wykorzystania biomasy w elektroenergetyce zawodowej, w tym efektywności procesów 
logistycznych dostaw biopaliw stałych w latach 2008 – 2017. Badania takie będą prowadzone 
dla siedmiu elektrowni scharakteryzowanych w Rozdziale 5, traktowanych jako podzbiór 
reprezentatywny (w sensie wykorzystania biomasy) dla wszystkich przedsiębiorstw 
energetycznych współspalających biomasę w makroregionie południowym.  

Celem głównym tych analiz jest zilustrowanie moŜliwości oferowanych przez narzędzia 
analityczne, przygotowane w ramach tej rozprawy, przeznaczone do optymalizacji dostaw 
biomasy dla elektroenergetyki zawodowej. Narzędzia te wymagały zgromadzenia bardzo 
wielu danych charakteryzujących dostępność zasobów biomasy oraz ekonomikę produkcji 
energii elektrycznej, które są bądź niedostępne, bądź teŜ zostały udostępnione z zastrzeŜeniem 
poufności. Dane niedostępne zostały oszacowane na podstawie przesłanek literaturowych 
i obserwacji rynku biomasy, a informacje poufne wykorzystano w sposób umoŜliwiający 
utajnienie źródeł ich pochodzenia (m.in. nazwy elektrowni zakodowano mniej popularnymi 
imionami Ŝeńskimi). W związku z tym wyniki ilościowe, uzyskiwane w trakcie omawianych 
badań, naleŜy traktować jako miarodajną, ale niekoniecznie zgodną z realiami 
charakterystykę sytuacji analizowanych przedsiębiorstw. Mają one zilustrować przede 
wszystkim makroregionalne skutki polityki klimatycznej i określić obszary krytyczne dla jej 
efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rozmieszczenia regionalnego 
biomasy i jej zróŜnicowanych właściwości na koszty produkcji zielonej energii.  

Wykorzystując bazę danych o biopaliwach i ich zasobach, zintegrowaną z bazą danych 
o pojazdach, dostawcach i elektrowniach, moŜna określić wszystkie potencjalne strumienie 
dostaw, z uwzględnieniem dostępnych zasobów, wymagań odbiorców i ograniczeń dostępności 
środków transportu. Dla kaŜdego strumienia dostaw moŜna obliczyć parametry technologiczne 
i ekonomiczne dostawy oraz związanego z nią biopaliwa, tj. w szczególności zawartą w nim 
ilość energii chemicznej, ilość moŜliwej do uzyskania energii elektrycznej, koszty pozyskania 
energii (w tym koszt transportu) oraz koszty przetwarzania na energię elektryczną. Dane 
te pozwolą wyznaczyć ogólne wskaźniki efektywności ekonomicznej poszczególnych biopaliw 
i poszczególnych zasobów, niezaleŜnie od docelowych obliczeń optymalizacji dostaw. 

Analizy ilościowe będą prowadzone według planu zarysowanego we wstępie rozprawy 
i w Rozdziale 4, zgodnie z metodyką omówioną w podrozdziale 4.2. W pierwszym etapie, 
na podstawie danych z roku 2008, zostaną przeprowadzone obliczenia mające na celu 
dostrojenie współczynników modeli (oszacowanych wstępnie na podstawie literatury 
i wywiadów) w taki sposób, aby osiągnąć jakościową zgodność wyników obliczeń 
z faktyczną sytuacją rynkową w roku 2008. Przedmiotem dopasowywania będą 
współczynniki cenowe biopaliw oraz koszty ich przetwarzania na energię elektryczną. 
W etapie drugim zostaną przeprowadzone badania wpływu polityki klimatycznej państwa 
w latach 2008 – 2017 na efektywność ekonomiczną badanych elektrowni zawodowych 
i efektywność logistyki dostaw biomasy. Etap trzeci zostanie poświęcony badaniu wpływu 
efektywności logistyki wewnętrznej elektrowni na efektywność makroregionalną 
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wykorzystania biomasy w elektroenergetyce zawodowej. W etapie czwartym przeprowadzone 
zostaną analizy Monte Carlo oddziaływania niepewności zasobów biomasy, w szczególności 
plonowania wierzby energetycznej, na logistykę jej dostaw do badanych elektrowni.  

6.2. Aspekty numeryczne realizowanych bada ń  
Prowadzenie badań efektywności procesów logistycznych opiera się na obliczeniach 
optymalizacyjnych. Wymagało to przygotowania specjalnego oprogramowania do wstępnego 
przetwarzania danych, uruchomienia procedur optymalizacji i wytwarzania raportów 
prezentujących wyniki. Oprogramowanie takie zostało wykonane przez programistów, na 
prywatne zlecenie autorki rozprawy. Pracuje ono w środowisku obliczeniowym MATLAB 
[118] i składa się z następujących modułów71:  

a) Skrypt główny OptBiom – organizuje proces obliczeniowy. Podstawia się tu parametry 
sterujące obliczeniami, udziały energii dostarczanej z innych OZE w kolejnych sezonach, 
ceny energii elektrycznej, uprawnień i certyfikatów oraz modyfikuje się parametry 
zadania i wywołuje inne moduły (patrz zaleŜności 4.3.1 – 4.3.20).  

b) Skrypt daneBiom – koduje model rynku produkcji i zuŜycia biomasy wg metody 
omówionej w podrozdziale 4.2.1. Buduje się tu bazę danych technologicznych 
(wywołanie oddzielnego skryptu WlascBiomasy wpisującego parametry róŜnych 
rodzajów biomasy wg Tabel 2.2.6, 2.2.7 i biopaliw wg Tabeli 2.2.8 oraz oddzielnego 
skryptu KoncZasBiom budującego tablice koncentracji zasobów wg Tabel 3.3.10, 3.3.14 
i 3.3.15). Bazę tę, wraz z danymi o wilgotności i dostępności biomasy (Tabela 3.5.1) oraz 
współczynnikami formuły cenowej (Tabela 3.3.26), wykorzystuje się następnie do 
zdefiniowania zbioru biopaliw  oraz zbioru dostawców i określenia ich parametrów. 
W dalszej części skryptu daneBiom definiuje się zbór dostępnych środków transportu, 
podstawiając ich parametry z Tablicy 3.4.1 (tablicę tę oraz parametry taryf przewozowych 
z Tablicy 3.4.2 buduje odrębny skrypt Taryfy, wywołany przez daneBiom). Następnie, na 
podstawie informacji przedstawionych w Rozdziale 5, definiuje się zbór elektrowni, 
z określeniem składu moŜliwych grup producenckich (patrz komentarze do wzorów 
4.3.29 – 4.3.32). Oblicza się tu zapotrzebowanie na energię w kolejnych sezonach (wzór 
3.5.1), współczynniki zapotrzebowania szczytowego (wg danych z Rys.2.1.6) i poziomy 
ograniczeń technologicznych (zaleŜne od przyjętego reŜimu wykorzystania bloków 
energetycznych) oraz podstawia się parametry logistyczne, tj. współczynniki rytmiczności 
dostaw r (wzory 4.3.23 i 4.3.24) pojemności magazynów, czasy przechowywania w nich 
materiału i dopuszczalne czasy rozładunku dostaw. Końcowa część skryptu daneBiom 
buduje tablicę odległości dostawca-odbiorca (z wykorzystaniem internetowych narzędzi do 
wyznaczania tras transportu cięŜkiego). Dla poszczególnych tras określa się takŜe wielkość 
dopłat za utrudnienia związane z przejazdami przez miasta.  

c) Funkcja macierzeLP(…..) – oblicza współczynniki macierzy A, B i Π zadania 
programowania liniowego (wzory 4.3.38, 4.3.39). Na początku definiuje się tu współrzędne 
wektora zmiennych decyzyjnych X. W tym celu badana jest dopuszczalność dostaw od 
kolejnych dostawców oferowanych przez nich paliw stałych, poszczególnymi środkami 

                                                 
71 Modułem nazywa się wyodrębnioną część kodu oprogramowania, tworzącą oddzielny plik. W pakiecie 
MATLAB moŜna definiować w ten sposób moduły dwojakiego rodzaju, tj. skrypty i funkcje. Skryptem nazywa 
się otwarty moduł oprogramowania, który ma bezpośredni dostęp do wszystkich danych (obiektów) 
zdefiniowanych w wykorzystującym go module nadrzędnym, a jego wyniki są dostępne w module zewnętrznym. 
Funkcja jest to moduł odizolowany od danych zewnętrznych, korzystający tylko z informacji przekazanej listą 
argumentów funkcji i przekazujący na zewnątrz (do modułu wywołującego) tylko wyspecyfikowane wyniki. 
Wykorzystanie funkcji pozwala uniknąć konfliktu nazw obiektów zewnętrznych i wewnętrznych modułu.  
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transportu, do poszczególnych elektrowni, w kolejnych sezonach. Dostaw biopaliw 
nieakceptowanych przez dany środek transportu lub przez daną elektrownię oraz nie 
spełniających wymagań jakościowych elektrowni nie włącza się do wektora X. W dalszej 
części budowane są kolejne wiersze macierzy A i B przez obliczenie wartości 
współczynników występujących we wzorach (4.3.21 – 4.3.34) jako mnoŜniki zmiennych 
decyzyjnych xdsep, oraz prawe strony nierówności (4.3.21 – 4.3.34). Do obliczania kosztów 
transportu wykorzystuje się oddzielne funkcje TaryfaSam(….) i TaryfaKol(….). Funkcja 
macierzeLP(…..) wykorzystuje skrypt OgrEOdnReg wyodrębniony w celu standaryzacji 
obliczeń wybranych wierszy macierzy A, modyfikowanych takŜe przez skrypt główny 
OptBiom. Na koniec obliczane są współczynniki funkcji celu (4.3.39), tj. wektor Π.  

d) Skrypt OptBiomWydruki – generuje raport wyników obliczeń. Skrypt ten jest wywoływany 
przez OptBiom dwukrotnie: pierwsze wywołanie tworzy plik tekstowy optB_wyniki.m 
zawierający raport, wywołanie drugie drukuje raport na ekranie monitora. Raport jest 
przygotowany w postaci umoŜliwiającej łatwo jego prezentację w formie tabel i zestawień 
w dokumencie MSWord (utworzono w ten sposób tabele prezentowane w dalszej części 
tego rozdziału i w Załączniku 3).  

Przebieg obliczeń zilustrowano na Rys.6.2 w postaci schematu blokowego skryptu OptBiom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.6.1.1. Schemat blokowy obliczeń optymalizacyjnych w skrypcie OptBiom 
Źródło: opracowanie własne 

Podstawienie parametrów sterujących (Wariant, Liczba_wariantów), cen energii 
elektrycznej, certyfikatów i uprawnień do emisji CO2. Określenie udziału energii 
z innych OZE w łącznej produkcji energii w makroregionie (skrypt DaneOgolne).  

Skrypt DaneBiom: utworzenie baz danych (skrypty WlascBiomasy, KoncZasBiom) 
i obliczenie parametrów technologicznych, technicznych i współczynników cenowych 
biopaliw, utworzenie tablic taryfikatorów (skrypt Taryfy). Podstawienie tablic odległości 
transportu. Podstawienie udziału energii z innych OZE w łącznej produkcji makroregionu.  

Funkcja macierzeLP(….): definicja zmiennych decyzyjnych X i obliczenie macierzy A, B i Π 
zadania programowania liniowego (4.3.38, 4.3.39), implementujących relacje (4.3.21 – 4.3.34).   

Funkcja linprog(….) z biblioteki pakietu MATLAB: rozwiązanie zadania 
programowania liniowego sformułowanego wzorami (4.3.38 – 4.3.39).   

Modyfikacja parametrów zadania 
(m.in. skrypt OgrEOdnReg). 

Czy następny wariant ? NIE TAK 

Prezentacja wyników w formie graficznej. 

Przygotowanie raportów końcowych 
(skrypt OptBiomWydruki). 

KONIEC 
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Najbardziej czasochłonnym etapem procedury optymalizacyjnej jest obliczanie 
współczynników macierzy A, B i Π w skrypcie macierzeLP (wzory 4.3.38 i 4.3.39).  
W zaleŜności od wymiarowości tych macierzy zajmuje to od kilku sekund do kilku minut, 
głównie na etapie definiowania zmiennych decyzyjnych X. Czas wykonania pozostałych 
skryptów nie przekracza kilku sekund. Najistotniejsze jest jednak, Ŝe czas rozwiązywania 
zadania optymalizacji w funkcji bibliotecznej linprog() jest rzędu od 3 do 15 sekund na 
nowszym sprzęcie typu IBM PC, a na starszym zajmuje to od 10 do 20 sekund. Pozwala to 
(przy dobrze oprogramowanych procedurach modyfikacji parametrów zadania) prowadzić 
wielowariantowe symulacje Monte Carlo z liczbą powtórzeń rzędu 3000 i więcej.  

Istotnym ograniczeniem analiz numerycznych jest rozmiar pamięci operacyjnej komputerów. 
Niech Nrodz oznacza liczbę rodzajów biomasy, Nbiop – liczbę biopaliw, Ndost – liczbę dostawców, 
Npoj – liczbę typów pojazdów transportowych, Nelektr – liczbę elektrowni i Lsez – liczbę sezonów. 
Jeśli załoŜymy dopuszczalność wszystkich moŜliwych kierunków dostaw we wszystkich 
sezonach roku, to liczba zmiennych decyzyjnych dim(X) i liczba ograniczeń dim(B) wynosi:  

dim(X)= (Nbiop)
2×Ndost×Npoj×Nelektr×Lsez               (6.1.1) 

dim(B)= Nrodz×Ndost+ Npoj+7×Nelektr×Lsez     (6.1.2) 

We wzorze (6.1.2) pierwszy składnik jest liczbą ograniczeń zasobów biomasy, drugi – liczbą 
ograniczeń dostępności środków transportu, a trzeci – liczbą ograniczeń moŜliwości 
przetwarzania biopaliw w elektrowniach, na którą składają się ograniczenia: moŜliwości 
rozładunku, pojemności magazynów, przepustowości urządzeń, udziału biomasy leśnej, 
udziału biomasy w paliwie, zapotrzebowania na energię oraz udziału energii certyfikowanej 
w produkcji łącznej (załoŜono, Ŝe elektrownie nie tworzą grup do rozliczeń zielonej energii).  

Jeśli uwzględnić wszystkie dane zebrane w rozdziałach 2 i 3, które mogłyby być 
wykorzystane w badaniach, przy załoŜeniu potencjalnych moŜliwości wykorzystania biopaliw 
w elektrowniach, to naleŜałoby przyjąć Nrodz≈60, Nbiop=40, Npoj=10. Biorąc pod uwagę około 100 
dostawców (Ndost≈100) dla siedmiu rozwaŜanych elektrowni (Nelektr=7) w czterech sezonach roku 
(Lsez=4) uzyskujemy dim(X)= 44.8 milionów, a dim(B)=6206. Taka wymiarowość zadania, 
a szczególnie wymiar wektora X, stwarza zapotrzebowanie na pamięć operacyjną 
przekraczające moŜliwości kaŜdego komputera o adresacji 32.bitowej. W związku z tym 
niezbędne jest ograniczenie liczby rozwaŜanych biopaliw (a więc takŜe rodzajów biomasy), 
liczby typów samochodów transportujących, a takŜe agregacja dostawców.  

Analiza potrzeb elektrowni, przeprowadzona w Rozdziale 5 pokazuje, Ŝe liczbę rodzajów 
biomasy i liczbę biopaliw moŜna ograniczyć do 17, a liczbę typów samochodów – do 
czterech. Z przeprowadzonych testów wynika, Ŝe maksymalna liczba dostawców wynosi 
wówczas 28, co daje dim(X)= 768327 i liczbę ograniczeń dim(B)=593. W praktyce liczność 
biopaliw akceptowanych przez elektrownie jest ograniczona ze względu na ich preferencje, 
ograniczenia i specyfikę koncesji. Przyjmując średnio pięć biopaliw dla jednej elektrowni 
moŜna zwiększyć liczbę dostawców do 90 (uzyskuje się wówczas 315 tys. zmiennych X 
i 651 ograniczeń B). Przy takich rozmiarach zadania czas obliczania macierzy A, B i Π 
w skrypcie macierzeLP dochodzi do kilku minut, ale czas rozwiązywania zadania 
programowania liniowego (funkcja linprog()) jest rzędu od 20 do 40 sekund. Zmniejszenie 
liczby dostawców do 20 i liczby biopaliw do 10 prowadzi do zadania o liczbie zmiennych 
decyzyjnych równej około 15000 i około 400 ograniczeniach. Po uwzględnieniu 
dodatkowych warunków na jakość biopaliw uzyskano ostatecznie dim(X)= 10920 i liczbę 
ograniczeń dim(B)=381. Takie zadanie wymaga około 1 minuty na wykonanie obliczeń 
pomocniczych i od 3 do 8 sekund na rozwiązanie zadania optymalizacji, co pozwala na 
prowadzenie badań numerycznych przewidzianych w niniejszej rozprawie. 
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6.3. Parametryzacja procesów logistycznych w przeds iębiorstwach 
energetycznych wykorzystuj ących biomas ę 

Parametry procesów logistycznych dostaw biopaliw do badanych elektrowni w makroregionie 
południowym określono na podstawie danych z roku 2008, prezentowanych w Rozdz. 2 i 3 
oraz modelu rynku zielonej energii omówionego w Rozdz.4. Parametryzacja ta obejmuje:  

a) określenie zbioru biopaliw wykorzystywanych w badanych elektrowniach, wybranych 
z szerszego zbioru biopaliw prezentowanych w Tabeli 2.2.8, z przypisaniem 
odpowiadających im zasobów i materiałów (rodzajów biomasy) oraz dostrojenie ich 
parametrów cenowych na podstawie obliczeń wstępnych prowadzonych w etapie I,  

b) określenie zbioru wykorzystywanych środków transportu, 

c)  wyznaczenie parametrów logistyki wewnętrznej badanych elektrowni oraz określenie ich 
udziału w rynku biomasy,  

d) określenie zasobów biomasy stałej w Polsce z uwzględnieniem źródeł jej pochodzenia 
oraz rozmieszczenia regionalnego, według metody omówionej w podrozdziale 3.3.1.1 
(ustalenie współczynników wielkości zasobów oraz ich dostępności dla energetyki 
zawodowej), 

e) specyfikację zbioru zagregowanych dostawców biopaliw (tzw. hurtowni) z określeniem 
zasobów oferowanych przez nich biopaliw.  

Mając na względzie konieczność ograniczenia wymiarowości zadania optymalizacji 
i pozyskane w wyniku badań ankietowych cząstkowe informacje o warunkach koncesji 
na współspalanie biomasy w badanych elektrowniach (Rozdział 5), przyjęto do analiz 
siedemnaście reprezentatywnych biopaliw stałych, których parametry zestawiono 
w Tabeli 6.3.1.  

Jako środki transportu biopaliw przyjęto pojazdy samochodowe o numerach 2, 6, 8 i 9 
z Tabeli 3.4.1, tj.: samochód wywrotka 2.osiowa – skrót Sam2o; kontenerowiec 4.osiowy – 
skrót Kont4o; naczepa z ruchomą podłogą 4.osiowa – skrót TIR4o; naczepa z ruchomą 
podłogą 5.osiowa – skrót Nacz5o. Dobrano je (jako wzajemnie konkurencyjne) na podstawie 
analizy przeprowadzonej w podrozdziale 3.4.2. Przyjęto, Ŝe kontenerowce są stosowane tylko 
do przewozu biomasy odpadowej leśnej (zrębki, trociny, wióry), produkowanej w mniejszej 
skali, w miejscach o trudnej dostępności cięŜkiego transportu. Pozostałe pojazdy przewoŜą 
wszystkie biopaliwa. Dla przewozów węgla przyjęto wagony węglarki – skrót Wag.W.  

Tabela 6.3.1 zawiera wyniki dostrajania parametrów formuły cenowej biopaliw, na podstawie 
analizy właściwości biopaliw we wszystkich dopuszczalnych strumieniach ich dostaw do 
badanych elektrowni. Podany tam średni (dla wszystkich strumieni dostaw) koszt pozyskania 
energii elektrycznej z poszczególnych biopaliw względem kosztu dla węgla (kolumna ksEB/kW) 
jest miarą kosztu wykorzystania biomasy przy całkowicie losowym doborze biopaliw i ich 
dostawców. Przyjęto załoŜenie, Ŝe dla wszystkich biopaliw słabo przetworzonych (zrębki, 
materiał luzem) koszt ten powinien być zbliŜony, aby kaŜde z nich mogło znaleźć zbyt na 
konkurencyjnym rynku. Zatem współczynniki cenowe rodzaju biomasy wr i postaci wf we 
wzorze (3.3.7) powinny kompensować zalety/wady biopaliwa wynikające z jego gęstości 
nasypowej oraz sezonowej wilgotności. Podobnie zbliŜonych kosztów ksEB/kW moŜna 
oczekiwać takŜe dla biomasy przetworzonej (brykiety, pelety), ale ich akceptowalne 
zróŜnicowanie jest zapewne większe, ze względu na bardzo korzystne właściwości 
technologiczne oraz pełną dostępność tych biopaliw w okresie całego roku. Współczynnik 
łączny wC i  i koszty ksEB/kW podane w Tabeli 6.3.1 uzyskano przez nieznaczną korektę 
współczynników wr (względem wartości podanych w Tabeli 3.3.26) dla słomy i odpadów 
przetwórstwa spoŜywczego (odpady owocowe, makuch, śruta).  
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Tabela 6.3.1. Właściwości biopaliw stałych wykorzystywanych w badanych elektrowniach oraz koszt pozyskania energii elektrycznej względem 
węgla: kEB/kw koszt produkcji energii w badanych elektrowniach ksEB/kw – średni koszt dla dostępnych biopaliw  

Źródło: załoŜenia i obliczenia własne 

Nr i kod Biopaliwo Materiał g  r  f numer  
biopaliwa 

numer 
biomasy 

numer 
zasobu  

ρρρρSnas 
t/m3 

Qs 
GJ/t wC kEB/kw ksEB/kw kEB/ksEB 

 1.ZrL zrębki leśne drewno leśne 1  1  2 5 15 16 0.175 20.00 0.876 1.676 2.113 79.33 % 

 2.WiL wióry leśne drewno leśne 1  1  5 29 15 16 0.135 20.00 0.832 2.145 2.372 90.43 % 

 3.TrL trociny drewno tart. 1  2  1 28 13 17 0.169 19.50 0.964 1.899 2.236 84.96 % 

 4.BrL brykiet leśny drewno leśne 1  1 11 22 15 16 0.272 20.00 1.270 2.050 2.190 93.60 % 

 5.PeL pelet leśny drewno leśne 1  1 10 15 15 16 0.604 20.00 1.708 2.622 2.641 99.28 % 

 6.ZrW zrębki wierzby wierzba 2  5  2 1 22 1 0.185 20.00 1.019 2.060 2.456 83.86 % 

 7.ZrS zrębki z sadów drewno z sadów 2  4  2 4 18 13 0.224 19.00 1.250 2.458 2.526 97.28 % 

 8.Zzb ziarno zboŜe 2 10  3 35 39 6 0.647 19.00 1.650 2.340 2.551 91.70 % 

 9.Sru śruta śruta rzepakowa 2 11  3 35 39 9 0.647 19.00 1.650 2.314 2.484 93.13 % 

10.Mak makuchy makuch rzepak. 2 16  3 36 42 10 0.095 22.00 1.111 2.313 2.657 87.07 % 

11.Otr otręby luzem otręby 2 12  3 39 43 7 0.556 18.00 1.595 2.334 2.531 92.22 % 

12.Pow pozost.owocowe odp.owocowe 2 14  3 40 45 14 0.624 20.50 1.617 2.297 2.482 92.57 % 

13.ŁuS łuski słonecznika łuski słonecznika 2 13  3 37 41 11 0.544 20.50 1.540 2.376 2.471 96.12 % 

14.BrW brykiet z wierzby wierzba 2  5 11 19 22 1 0.421 20.00 1.740 2.260 2.565 88.14 % 

15.BrS bryk.słomiany słoma zboŜowa 2  9 11 23 38 12 0.383 19.00 1.595 2.265 2.568 88.19 % 

16.PeW pelet wierzby wierzba 2  5 10 11 22 1 0.540 20.00 2.340 3.264 3.299 98.94 % 

17.Pag pelet Ag odp.owocowe 2 15 10 18 45 14 0.566 20.50 2.340 3.409 3.418 99.72 % 

g r  f – grupa, rodzaj i forma biopaliwa (patrz Tabela 3.3.26) 
numer biopaliwa – numer biopaliwa w Tablicy 2.2.8, określający jego gęstość nasypową suchej masy  
numer biomasy – numer materiału biomasy w bazie danych, określający ciepło spalania i sezonowe zmiany wilgotności, wartości opałowej 

i wartości energetycznej biopaliwa  
numer zasobu – numer materiału biomasy w bazie zasobów (patrz Tabela 6.3.6) 
ρSnas – gęstość nasypowa suchej masy (t/m3) wg Tabeli 2.2.8 
Qs – ciepło spalania (GJ/t) wg numeru biomasy w Tabeli 2.2.8 
wC – współczynnik cenowy według Tabeli 3.3.26 
kEB/ksEB – ogólny wskaźnik efektywności logistyki dostaw poszczególnych biopaliw do badanych elektrowni w roku 2008: stosunek kosztów 

pozyskania energii z biomasy przy optymalnym (dla całego makroregionu) doborze dostawców biopaliwa, do kosztów 
pozyskania energii w przypadku całkowicie losowego doboru dostawców  
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Obok kosztu uśrednionego ksEB podano równieŜ koszt kEB/kw obliczony w ramach analiz 
optymalizacyjnych dostaw biomasy do badanych elektrowni w roku 2008. Stosunek kEB/ksEB 
moŜna widzieć jako miarę znaczenia procesów logistycznych dostaw biomasy w ekonomice 
jej wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. Ujawnia on bowiem maksymalny wzrost 
efektywności produkcji, jaki moŜna osiągnąć przez koordynację logistyki dostaw biopaliw, 
ukierunkowaną na maksymalizację łącznego zysku wszystkich elektrowni w makroregionie. 
Jak widać największy potencjał redukcji kosztów jest związany z wykorzystaniem zrębków 
wierzby energetycznej, co potwierdza opinie zawarte w licznych opracowaniach cytowanych 
w Rozdziałach 2 i 3.  

Zmiany właściwości badanych biopaliw w czterech analizowanych sezonach roku (obliczone 
wg załoŜeń przyjętych w podrozdziale 4.2) pokazano w Tabeli 6.3.2. 

Tabela 6.3.2. Zmiany właściwości badanych biopaliw w poszczególnych sezonach roku  
Źródło: dane z [52] i obliczenia własne 

Nr i kod Biopaliwo 
Wilgotność  Gęstość nasypowa t/m3 Współczynnik strat masy 

zima wiosna lato jesień  zima wiosna lato jesień zima wiosna lato jesień 

 1.ZrL zrębki les. 0.438 0.350 0.310 0.267 0.311 0.269 0.254 0.239 1.000 1.000 1.000 1.000 

 2.WiL wióry les. 0.438 0.350 0.310 0.267 0.240 0.208 0.196 0.184 1.000 1.000 1.000 1.000 

 3.TrL trociny 0.287 0.250 0.217 0.200 0.237 0.225 0.216 0.211 1.000 1.000 1.000 1.000 

 4.BrL bryk.les. 0.090 0.090 0.090 0.090 0.299 0.299 0.299 0.299 1.000 1.000 1.000 1.000 

 5.PeL pelet leśny 0.090 0.090 0.090 0.090 0.664 0.664 0.664 0.664 1.000 1.000 1.000 1.000 

 6.ZrW zrębki wierz 0.507 0.350 0.217 0.317 0.376 0.285 0.236 0.271 1.000 0.980 0.970 0.970 

 7.ZrS zrębki z sadów 0.487 0.525 0.533 0.450 0.437 0.472 0.480 0.407 1.000 1.000 1.000 1.000 

 8.Zzb ziarno 0.085 0.070 0.257 0.217 0.707 0.695 0.870 0.826 1.000 1.000 1.000 1.000 

 9.Sru śruta 0.100 0.100 0.100 0.100 0.719 0.719 0.719 0.719 1.000 1.000 1.000 1.000 

10.Mak makuchy 0.072 0.050 0.073 0.093 0.102 0.100 0.103 0.105 1.000 1.000 1.000 1.000 

11.Otr otręby luzem 0.075 0.075 0.075 0.075 0.601 0.601 0.601 0.601 1.000 1.000 1.000 1.000 

12.Pow pozost.owoc. 0.180 0.180 0.180 0.180 0.761 0.761 0.761 0.761 1.000 1.000 1.000 1.000 

13.ŁuS łuski słon. 0.138 0.100 0.150 0.177 0.630 0.604 0.640 0.660 1.000 1.000 1.000 1.000 

14.BrW brykiet z wierz 0.090 0.090 0.090 0.090 0.462 0.462 0.462 0.462 1.000 0.980 0.970 0.970 

15.BrS bryk.słom 0.090 0.090 0.090 0.090 0.420 0.420 0.420 0.420 1.000 1.000 1.000 1.000 

16.PeW pelet wierzby 0.090 0.090 0.090 0.090 0.593 0.593 0.593 0.593 1.000 0.980 0.970 0.970 

17.Pag pelet Ag 0.090 0.090 0.090 0.090 0.622 0.622 0.622 0.622 1.000 1.000 1.000 1.000 

W Tabeli 6.3.3 zestawiono parametry badanych elektrowni (o zakodowanych nazwach), 
wykorzystywane w modelu optymalizacji logistyki dostaw biopaliw. Dane dotyczące 
pojemności magazynów i organizacji rozładunku dostaw biomasy oraz ograniczenia 
parametrów biopaliw uzyskano w drodze wywiadów (patrz Rozdział 5). Ograniczenia 
technologiczne udziału biomasy w paliwie obliczono jako średnią, dla zainstalowanych 
kotłów, waŜoną udziałem ich mocy termicznej w mocy zainstalowanej łącznej elektrowni. 
Sposób obliczania innych parametrów objaśniono w Tabeli 6.3.3. Oprócz zamieszczonych 
tam parametrów do dalszych obliczeń przyjęto oddzielne współczynniki wkMB, wkpB kosztów 
magazynowania i przetwarzania biopaliw względem węgla, jednakowe dla wszystkich 
elektrowni (w Tabeli 4.3.1 podano koszty przetwarzania kpW i magazynowania kwM  dla węgla, 
a we wzorze (4.3.19) dla biomasy wyraŜono je łącznie przelicznikiem względem węgla wkb). 
Dla kosztu magazynowania załoŜono wkMB =2, dla kosztu przetwarzania biomasy innej niŜ 
słoma wkpB =2, a dla słomy wkpB =4. Zwiększony koszt wytwarzania energii ze słomy wynika 
z jej niekorzystnego wpływu na procesy spalania (patrz podrozdział 2.2.3.5). Zgodnie  
z załoŜeniami przyjętymi w podrozdziale 4.3, koszty stałe elektrowni obliczono ze wzorów 
(4.3.5), z jednakowym jednostkowym kosztem stałym kstE, zakładając, Ŝe wzrost kosztów 
stałych z tytułu współspalania biomasy jest proporcjonalny do współczynnika ϕwBe – (4.3.11).  
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Tabela 6.3.3. Parametry logistyki wewnętrznej dostaw biomasy dla badanych elektrowni – źródło: załoŜenia i obliczenia własne 

 Parametr Alberta Zenobia Cecylia Daria Euzebia Felicja Gertruda 
1 Numery biopaliw 

dopuszczonych 
w koncesji – 
kody biopaliw – 
patrz Tabela 6.3.1 

6 ZrW, 9 Sru, 
10 Mak, 
14 BrW, 

15 BrS, 16 PeW 

1 ZrL, 4 BrL, 
5 PeL, 3 TrL, 6 
ZrW, 11 Otr, 12 
Pow, 13 ŁuS, 

14 BrW, 17 Pag 

1 ZrL, 2 WiL, 
3 TrL, 4 BrL, 
5 PeL, 6 ZrW 

1 ZrL, 2 WiL, 
3 TrL, 5 PeL, 
6 ZrW, 11 Otr, 

12 Pow, 13 ŁuS, 
15 BrS, 16 PeW 

1 ZrL, 12 Pow, 
4 BrL, 15 BrS, 
6 ZrW, 7 ZrS, 

16 PeW 

1 ZrL, 2 WiL, 
3 TrL, 6 ZrW, 
8 Zzb, 7 ZrS, 
11 Otr, 17 Pag 

1 ZrL, 2 WiL, 
3 TrL, 6 ZrW, 
9 Sru, 11 Otr, 

13 ŁuS, 15 BrS, 
17 Pag 

2 LVmin m
3 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

3 Womin GJ/t 6.20 4.45 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 
4 wmax % 60.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 
5 sprawnośćηeW 0.3892 0.3760 0.3708 0.3500 0.3800 0.3444 0.3800 
6 sprawnośćηeB 0.3827 0.3400 0.3400 0.3400 0.3400 0.3412 0.3400 
7 uBwP 0.150 0.090 0.098 0.060 0.100 0.192 0.100 
8 ϕwB % 7.89 4.74 5.15 3.16 5.27 10.13 5.27 
9 βwB 1.457 0.876 0.952 0.584 0.973 1.872 0.973 
10 LuprCO2 tys.t CO2 2400.1 5226.0 4603.8 2332.4 4972.6 1026.0 7607.0 
11 τ  (Mag/ZuŜ.dobowe) 3 dni 3 dni 3 dni 45 dni 5 dni 5 dni 16 dni 
12 LDdost/tydzień 7 dni 7 dni 7 dni 5 dni 5 dni 5 dni 7 dni 
13 Lgrozłt/dobę 9.0 godz. 7.0 godz. 16.0 godz. 8.5 godz. 16.0 godz. 8.0 godz. 16.0 godz. 
14 Mocmax GW 666 1345 1155 490 1800 341 1775 
15 przBV tys.m3/dobę 1.013 1.646 1.741 0.823 2.216 0.696 2.786 
16 tmanew min/dostawę 25 min. 25 min. 25 min. 25 min. 25 min. 25 min. 25 min. 
LVmin m

3 – minimalna objętość ładunku w dostawie 
Womin GJ/t – minimalna wartość opałowa biopaliwa 
wmax % – maksymalna dopuszczalna wilgotność biopaliwa 
sprawność ηeW – sprawność wytwarzania energii elektrycznej z węgla (uśredniona dla zainstalowanych bloków) 
sprawność ηeB – sprawność wytwarzania energii elektrycznej z biomasy (obliczona wg danych z Tabeli 3.3.1 – patrz przypis42 i [183], [184], [207]) 
uBwP – maksymalny udział masowy biomasy w paliwie obliczony jako średnia dla zainstalowanych kotłów z uwzględnieniem ograniczeń podanych w pracy [89] 
ϕwB % – maksymalny udział produkcji energii z biomasy w produkcji własnej (patrz wzór 4.3.12), do którego dostosowana jest infrastruktura techniczna elektrowni  
βwB – współczynnik nierównomierności potencjału technicznego współspalania w elektrowniach ϕwB/ϕwBśr 
LuprCO2 tys.t CO2 – liczba przyznanych, bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 

τ  (Mag/ZuŜ.dobowe) – średni czas przetrzymywania biopaliw w magazynach elektrowni (w dobach) 
LDdost/tydzień – liczba dni dostaw biomasy w tygodniu 
Lgrozłt/dobę – maksymalna liczba godzin w ciągu doby w których dokonuje się rozładunku dostaw biomasy 
Mocmax – moc zainstalowana elektrowni 
przBV tys.m3/dobę – maksymalna przepustowość urządzeń transportu wewnętrznego biomasy 
tmanew min/dostawę – czas operacji manewrowych związanych z pojedynczą dostawą (w minutach) 
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W celu odwzorowania czynników wpływających na efektywność logistyki dostaw przyjęto, 
Ŝe kaŜda elektrownia moŜe uzyskać obniŜenie kosztów transportu przez wynegocjowanie 
współczynnika upustu opłaty za przejazd powrotny samochodu (patrz Tabela 3.4.2). Ponadto 
dalszą obniŜkę kosztów pozyskania biopaliw moŜe osiągnąć przez wynegocjowanie 
współczynnika upustu ceny biopaliwa od poszczególnych dostawców. Parametr ten 
umoŜliwia uwzględnienie upustów cenowych uzyskanych w kontraktach długoterminowych 
z dostawcami, a takŜe umownie – powiązania o charakterze pozaekonomicznym z niektórymi 
dostawcami, czy inne preferencje (np. dostawy z własnych upraw energetycznych). Analizy 
takie wykraczają jednak poza zakres badań prowadzonych w ramach tej rozprawy, w związku 
z tym przyjęto jednakowe dla wszystkich elektrowni współczynniki upustu cen równe 1 
i jednakowy współczynnik upustu kosztu transportu równy 0.7 (szacunkowa wartość średnia).  

Prowadzenie zamierzonych obliczeń optymalizacji dostaw biopaliw dla badanych elektrowni 
wymaga określenia udziału wszystkich producentów energii z biomasy w produkcji energii 
elektrycznej w kraju (tj. uwBZ), co jest konieczne do obliczenia wartości ϕR we wzorze 4.3.13. 
Udział uwBZ w kolejnych latach 2008 – 2017 oszacowano na podstawie przybliŜonych danych 
o produkcji zielonej energii z biomasy i prognozach produkcji energii elektrycznej zakładając, 
Ŝe ze względu na atrakcyjność ekonomiczną współspalania udział elektrowni 
współspalających będzie wzrastał. Przyjęte arbitralnie wartości współczynnika uwBZ 
zestawiono w Tabeli 6.3.4. Oszacowano je na podstawie informacji o planowanych 
i wdroŜonych programach udziału elektrowni w produkcji energii z OZE, dostępnych na 
stronach internetowych URE, CIRE i portalu agroenergetyka.pl. NiezaleŜnie od tego 
współczynnika konieczne jest oszacowanie udziału badanych elektrowni w rynku biomasy 
w makroregionie południowym, tj. współczynnika dostępności biomasy dla badanych 
elektrowni w makroregionie udBR. Rynek biomasy ma charakter lokalny, w związku z tym 
przyjęto następujący sposób wyliczenia współczynnika udBR: 

a) Obliczono współczynnik udziału ubER badanych elektrowni w produkcji energii 
elektrycznej na obszarze związanym zasobowo z makroregionem południowym, 
tj. w produkcji krajowej z wyłączeniem duŜych elektrowni zawodowych zlokalizowanych 
poza makroregionem, a więc takich, które w przypadku współspalania biomasy mogą nie 
korzystać z zasobów makroregionu. Zgodnie z tym kryterium wyłączono następujące 
elektrownie (patrz mapka w podrozdziale 2.1 na Rys. 2.1.5 i Tabela 2.1.28): Dolna Odra, 
Ostrołęka, Pątnów, Konin, Adamów, Kozienice, Turów (ich łączna produkcja w roku 
2005 wg Tabeli 2.1.28 wynosiła 44.8 TWh, wobec 32.5 TWh badanych elektrowni). 
W roku 2005 udział ten wynosił 0.328, wobec około 23% udziału w produkcji krajowej.  

b) Współczynnik udBR obliczono dzieląc współczynnik ubER (pkt a) przez udział wszystkich 
elektrowni współspalających biomasę w produkcji krajowej uwBZ (oznacza to załoŜenie, Ŝe 
wszystkie elektrownie związane zasobowo z badanymi uczestniczą w produkcji zielonej 
energii w takim samym stopniu, jak wszystkie elektrownie krajowe).  

Wartości współczynników ubER i udBR obliczone na lata 2008 – 2017 zestawiono w Tabeli 
6.3.4. NaleŜy podkreślić, Ŝe szacunkowy charakter uzyskanych tą drogą parametrów nie ma 
istotnego znaczenia dla samej metodologii obliczeń, jakkolwiek konkretne wyniki mogą nie 
odpowiadać faktycznym strumieniom dostaw do poszczególnych elektrowni ze względu na 
przyjęte uproszczenia omówione w podrozdziale 4.3.2. Z punktu widzenia celów rozprawy 
najistotniejsze jest określenie wpływu terytorialnego rozmieszczenia zasobów na ekonomikę 
ich wykorzystania, natomiast poziom ich dostępności dla badanych elektrowni (z załoŜenia 
jednakowy dla wszystkich biopaliw) ma znaczenie drugorzędne.  
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Tabela 6.3.4. ZałoŜone udziały badanych elektrowni w rynku „zielonych certyfikatów” (uwBZ) i w rynku 
biomasy w makroregionie południowym (udBR), dla ubER=0.328  

Źródło: obliczenia własne 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ϕO  % 5.61 7.64 10.00 10.68 10.64 10.94 11.38 11.86 12.10 12.54 
ϕOB./ϕO 0.42 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
uwBZ 0.35 0.45 0.55 0.60 0.60 0.60 0.65 0.65 0.65 0.65 
ϕ % 7.00 8.70 10.40 10.40 10.40 10.90 11.40 11.90 12.40 12.90 
ϕRsr=( ϕ.- ϕOI)/uwBZ  % 10.71 10.85 9.82 8.43 8.47 9.05 8.79 9.19 9.77 10.20 
udBR=0.328/uwBZ 0.94 0.73 0.60 0.55 0.55 0.55 0.50 0.50 0.50 0.50 

Biorąc pod uwagę załoŜenia modelu rynku biomasy przedstawione w podrozdziale 4.2.2 
zdefiniowano 21 hipotetycznych hurtowni agregujących dostawy biopaliw z obszarów 
o promieniu od 20 do 100 km (zwanych obszarami atrakcji zasobów). Ich lokalizację 
pokazano na Rys.6.3.1, a listy oferowanych biopaliw oraz załoŜone parametry podano  
w Tabeli  6.3.5. Zasoby biomasy w obszarach atrakcji określono metodą omówioną  
w podrozdziale 3.3.1.1, na podstawie danych o koncentracji produkcji biomasy  
w poszczególnych województwach, według zadanych udziałów województw w obszarach 
hurtowni. W doborze lokalizacji hurtowni kierowano się dąŜnością do moŜliwie dokładnego 
odwzorowania sytuacji zasobowej w pobliŜu badanych elektrowni, w szczególności 
ilościowego oszacowania zasobów biopaliw i kosztów ich transportu. W związku z tym w 
Polsce południowej wyodrębniono większość hurtowni o małych obszarach atrakcji zasobów, 
natomiast w Polsce środkowej wyszczególniono hurtownie agregujące zasoby z duŜych 
obszarów (widziane jako zapasowe), ale w stopniu ograniczonym konkurencją innych 
odbiorców biomasy, w tym eksportu.  

 
Rys. 6.3.1. Lokalizacja hipotetycznych hurtowni (dostawców biopaliw dla badanych elektrowni) i ich 

obszary pozyskiwania biomasy, na tle lokalizacji badanych elektrowni (zaciemnione elipsy)  
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem http://maps.google.pl 
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Dołączenie duŜych hurtowni zapasowych wynika z informacji pozyskanych w wywiadach, Ŝe 
elektrownie korzystają równieŜ z dostawców odległych (np. z Polski północnej, czy z importu). 
Zapasowe hurtownie reprezentują takŜe import z Ukrainy, Słowacji, czy Białorusi.  

Odległości transportu z hurtowni do poszczególnych elektrowni określono przy pomocy 
narzędzi planowania tras dostępnych na stronie http://edroga.pl/rozmaitosci/planowanie-trasy. 
W celu zmniejszenia wymiarowości zadania optymalizacji przyjęto (zgodnie z realiami 
praktyki), Ŝe samochody lekkie nie mogą być wykorzystywane do transportu biopaliw na 
odległość powyŜej 170 km. Wyklucza to samochody 2.osiowe dla niektórych dostawców.  

Obszary atrakcji dostawców zostały wstępnie określone kołami (uwidocznionymi na rys.6.3.1) 
o promieniu podanym w Tabeli 6.3.5, ale ostatecznie definiują je udziały powierzchni 
województw w tych obszarach. Udziały te uwzględniają z jednej strony dostępność zasobów 
z powierzchni nie objętej kołami, a z drugiej – częściowe pokrywanie się obszarów kołowych. 
Ponadto, dla duŜych hurtowni zapasowych (głównie zachodnich i północnych), przyjęte 
udziały odwzorowują ograniczenia dostępności zasobów, wynikające z konkurencji innych 
duŜych odbiorców biomasy (spoza makroregionu południowego), w tym eksportu do krajów 
zachodniej Europy. W związku z tym udziały powierzchni województw podane 
w Tabeli 6.3.5 dla większości hurtowni nie sumują się do jedności.  

Zgodnie z ogólną zasadą bilansowania zasobów, przyjętą w Rozdziałach 3 i 4 załoŜono, Ŝe 
kaŜdy dostawca jest w stanie dostarczyć biopaliwa w takiej postaci, jakiej potrzebują 
elektrownie, o ile dostępny jest zasób materiału biopaliwa. Z reguły tej wyłączono biopaliwa 
wysoko przetworzone, tj. brykiety i pelety, których dostępność powiązano z rozlokowaniem 
przemysłu produkującego te biopaliwa, uwidocznionym na Rys.3.3.2. Przyjęto zatem, Ŝe 
brykiety i pelety nie są oferowane przez hurtownie w Polsce południowej. ZałoŜono takŜe, Ŝe 
hurtownie te nie dostarczają biopaliw z przetwórstwa rzepaku (śruta i makuchy rzepakowe) 
oraz z łusek słonecznika, gdyŜ udział upraw tych roślin w Polsce południowej jest znikomy.  

Wielkość zasobów biomasy dla biopaliw oferowanych przez wyszczególnione hurtownie 
(zasoby przypisano biopaliwom w Tabeli 6.3.1 – patrz kolumna ‘numer zasobu’) obliczono 
metodą zaproponowaną w podrozdziale 3.3 (w tysiącach ton suchej masy na rok), według 
rozkładu koncentracji ich produkcji w poszczególnych województwach (patrz Tabele 3.3.10, 
3.3.14, 3.3.15). Dla poszczególnych zasobów przyjęto oszacowania współczynników 
wielkości zasobu sugerowane w literaturze [223], [224] i podane w Tabelach 3.3.7 i 3.3.16 
oraz oszacowane arbitralnie współczynniki dostępności zasobu. Wynikające stąd wielkości 
zasobów biomasy dostępnych w roku 2008 w poszczególnych województwach podano w 
Tabeli 6.3.6, a pod tą tabelą zamieszczono wartości powyŜszych współczynników. Zmiany 
tych zasobów w latach 2009 – 2017 oblicza się według załoŜonego arbitralnie scenariusza 
zmian współczynników produkcji biomasy leśnej (WspZasLesn) i upraw energetycznych 
(WspZasUpr), przedstawionego w Tabeli 6.3.7. Zerowe wartości tych współczynników, 
przyjęte dla roku 2008, odpowiadają zasobom ekonomicznym, realnie osiągniętym w tym 
roku, a wartości jedynkowe oznaczają osiągnięcie zasobów technicznych, co przewiduje się 
na rok 2020.  

Wielkość zasobów dostępnych w poszczególnych hurtowniach oblicza się jako sumę 
zasobów wnoszonych przez województwa objęte obszarem atrakcji hurtowni, proporcjonalnie 
do udziałów tych województw w powierzchni danego obszaru atrakcji, oszacowanego 
wstępnie powierzchnią koła reprezentującego ten obszar. Uzyskane w taki sposób zasoby 
dostępnych materiałów biomasy w poszczególnych hurtowniach dla roku 2008 przedstawiono 
w Tabeli 6.3.8. Podano tam równieŜ udziały poszczególnych materiałów w zasobach łącznych 
hurtowni oraz stopień ich wykorzystania w roku 2008, według obliczeń optymalizacji dostaw 
dla badanych elektrowni w tym roku.  
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Tabela 6.3.5. Rozmieszczenie hurtowni i ograniczenia dostępności biopaliw oraz środków transportu 
Źródło: obliczenia własne 

Nr Nazwa 
hurtowni 

Niedost. 
Transp. 

UpustCen Promień 
km 

Województwa i udział ich powierzchni w obszarze hurtowni Niedostępne biopaliwa 

1 Sanok Sam2o 1.00 40 Podkarpackie udz.pow.=1.00,  4 BrL, 5 PeL, 9 Sru, 10 Mak, 14 BrW, 15 BrS, 
16 PeW, 17 Pag, 

2 Gorlice -- 1.00 40 Małopolskie udz.pow.=0.70, Podkarpackie udz.pow.=0.30,  4 BrL, 5 PeL, 9 Sru, 10 Mak, 13 ŁuS, 14 BrW, 
15 BrS, 16 PeW, 17 Pag, 

3 Mszana D. -- 1.00 40 Małopolskie udz.pow.=1.00,  4 BrL, 5 PeL, 9 Sru, 10 Mak, 13 ŁuS, 14 BrW, 
15 BrS, 16 PeW, 17 Pag, 

4 śywiec -- 1.00 30 Śląskie udz.pow.=0.05, Małopolskie udz.pow.=0.80,  4 BrL, 5 PeL, 9 Sru, 10 Mak, 13 ŁuS, 14 BrW, 
15 BrS, 16 PeW, 17 Pag, 

5 Tychy -- 1.00 35 Śląskie udz.pow.=0.70, Małopolskie udz.pow.=0.30,  9 Sru, 10 Mak, 13 ŁuS, 
6 Miechów -- 1.00 40 Śląskie udz.pow.=0.10, Małopolskie udz.pow.=0.50, 

Świętokrzyskie udz.pow.=0.20,  
4 BrL, 5 PeL, 9 Sru, 10 Mak, 13 ŁuS, 14 BrW, 

15 BrS, 16 PeW, 17 Pag, 
7 Kielce -- 1.00 50 Świętokrzyskie udz.pow.=0.90,  -- 
8 Tarnów -- 1.00 30 Świętokrzyskie udz.pow.=0.10, Małopolskie udz.pow.=0.60,  4 BrL, 5 PeL, 9 Sru, 10 Mak, 13 ŁuS, 14 BrW, 

15 BrS, 16 PeW, 17 Pag, 
9 Mielec -- 1.00 35 Świętokrzyskie udz.pow.=0.15, Małopolskie udz.pow.=0.05, 

Podkarpackie udz.pow.=0.70,  
4 BrL, 5 PeL, 9 Sru, 10 Mak, 13 ŁuS, 14 BrW, 

15 BrS, 16 PeW, 17 Pag, 
10 LeŜajsk -- 1.00 50 Podkarpackie udz.pow.=1.00,  4 BrL, 5 PeL, 9 Sru, 10 Mak, 13 ŁuS, 14 BrW, 

15 BrS, 16 PeW, 17 Pag, 
11 Częstochowa -- 1.00 50 Śląskie udz.pow.=1.00,  -- 
12 Zamość -- 1.00 40 Lubelskie udz.pow.=0.90,  -- 
13 OŜarów -- 1.00 40 Świętokrzyskie udz.pow.=0.50, Podkarpackie udz.pow.=0.10, 

Lubelskie udz.pow.=0.35, Mazowieckie udz.pow.=0.05,  
-- 

14 Łęczna Sam2o 1.00 60 Lubelskie udz.pow.=0.90,  -- 
15 Białobrzegi Sam2o 1.00 60 Mazowieckie udz.pow.=0.75, Łódzkie udz.pow.=0.10,  -- 
16 Piotrków T. Sam2o 1.00 40 Łódzkie udz.pow.=0.90,  -- 
17 Kędzierzyn K. -- 1.00 35 Opolskie udz.pow.=0.70, Śląskie udz.pow.=0.30,  -- 
18 Wrocław Sam2o 1.00 80 Opolskie udz.pow.=0.20, Dolnośląskie udz.pow.=1.00,  -- 
19 Konin Sam2o 1.00 100 Wielkopolskie udz.pow.=0.60, Łódzkie udz.pow.=0.20, 

Zachodniopomorskie udz.pow.=0.20, Pomorskie udz.pow.=0.20,  
-- 

20 Ciechanów Sam2o 1.00 80 Mazowieckie udz.pow.=0.60, Podlaskie udz.pow.=0.40,  -- 
21 Siedlce Sam2o 1.00 50 Mazowieckie udz.pow.=0.80, Lubelskie udz.pow.=0.20,  -- 
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Tabela 6.3.6. Rozmieszczenie zasobów biomasy stałej w województwach w tysiącach ton suchej masy (stan z roku 2008)  
Źródło: obliczenia własne 

Nr Zasób Zach.pom Pom War.maz Lubus Wlkpol Kuj.pom Mazow Podl D.śląsk Opolsk Łódz Lubel Śląsk Święt Małop P.karp 
1 wierzba 2.78 3.11 3.47 3.07 5.93 1.63 3.25 2.66 2.42 1.99 1.01 2.56 2.31 1.44 0.93 2.48 
2 ślazowiec 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 
3 miskant 0.07 0.08 0.09 0.08 0.16 0.04 0.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.07 0.06 0.04 0.02 0.07 
4 topinambur 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 
5 mozga 0.06 0.07 0.08 0.07 0.13 0.04 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.06 0.05 0.03 0.02 0.05 
6 zboŜe 0.87 0.70 0.76 0.32 1.86 1.10 1.37 0.63 0.98 0.67 0.79 1.25 0.35 0.40 0.40 0.40 
7 otręby 1.74 1.40 1.53 0.64 3.71 2.21 2.73 1.26 1.96 1.33 1.58 2.50 0.71 0.80 0.81 0.81 
8 słoma kukur. 1.08 0.87 0.95 0.40 2.31 1.37 1.70 0.79 1.22 0.83 0.98 1.55 0.44 0.50 0.50 0.50 
9 śruta rzepak. 1.44 1.16 1.27 0.53 3.08 1.83 2.27 1.05 1.63 1.10 1.31 2.07 0.59 0.66 0.67 0.67 
10 makuch 

rzepak. 
0.72 0.58 0.63 0.26 1.54 0.91 1.13 0.52 0.81 0.55 0.65 1.03 0.29 0.33 0.33 0.33 

11 łuski 
słonecznika 

0.54 0.44 0.48 0.20 1.16 0.69 0.85 0.39 0.61 0.41 0.49 0.78 0.22 0.25 0.25 0.25 

12 słoma zboŜowa 313.41 352.51 349.21 74.88 767.57 548.41 303.65 0.00 165.67 276.48 190.84 374.07 163.88 92.36 0.00 47.77 
13 drewno z 

sadów 
8.76 5.76 5.99 6.36 32.73 14.24 111.15 7.37 15.01 5.51 38.40 39.37 20.99 30.75 36.64 22.99 

14 odp.owocowe 0.11 0.07 0.07 0.08 0.39 0.17 1.33 0.09 0.18 0.07 0.46 0.47 0.25 0.37 0.44 0.28 
15 siano 0.09 0.08 0.14 0.07 0.19 0.08 0.35 0.25 0.10 0.04 0.13 0.20 0.08 0.10 0.17 0.18 
16 drewno leśne 228.74 198.41 329.55 166.57 212.69 119.44 178.39 154.01 197.74 78.07 93.71 155.94 132.28 80.94 123.75 183.59 
17 drewno tart. 58.90 51.09 84.86 42.89 54.77 30.76 45.94 39.66 50.92 20.10 24.13 40.15 34.06 20.84 31.86 47.27 
18 drewno odpad 6.66 8.73 5.61 3.97 13.36 8.14 20.47 4.68 11.35 4.07 10.02 8.49 18.27 5.00 12.93 8.26 
Przyjęte wartości współczynników bazy zasobowej: 
   wspZboz=0.010 wspOtr=0.020 wspSRU=0.20 wspMak=0.10; wspOdpOwoc=0.012 wspLuskSl=0.050 wspKuk=0.10 
   DostDrOdp=0.10 DostTrocin=0.20 DostDrewLes=0.80 DostBiomRoln=0.50 
   DostDrewSadow=0.250 DostOdpOwoc=0.25 DostSlomy=0.5000 DostSiana=0.0010 
   DostZboz=0.050 DostSruty=0.050 DostOtreb=0.050 DostMakuch=0.050 DostKuk=0.100 DostLuskSl=0.100 
   PlonW=10.0 PlonSl=15.0 PlonMisk=25.0 PlonTop=12.0 PlonMozg=10.0 
 

Tabela 6.3.7. Przyjęty scenariusz wzrostu współczynników produkcji biomasy leśnej i upraw energetycznych w latach 2008 – 2017 
(0 − zasoby ekonomiczne w roku 2008,  1 – zasoby techniczne w roku 2020)  

Źródło: załoŜenia własne 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Współczynnik produkcji zasobów leśnych (WspZasLesn) 0 0.1 0.15 0.2 0.23 0.28 0.3 0.35 0.4 0.5 

Współczynnik zasobów upraw energetwcznych (WspZasUpr) 0 0.1 0.15 0.2 0.23 0.28 0.3 0.35 0.4 0.5 
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Tabela 6.3.8. Rozkład zasobów biomasy w hurtowniach (tys.ton suchej masy/rok) i stopień ich wykorzystania w roku 2008 – źródło: obliczenia własne 

Nr Hurtownia Dostępne biopaliwa, ich zasoby [tys.t suchej masy] (i udział w zasobach hurtowni % i stopień wykorzystania w%) tys.t s.m 
1 Sanok drewno leśne 48.24(71% w100%), drewno tart. 12.42(18% w100%), wierzba 0.65(1% w100%), drewno z sadów 6.04(9% w0%), zboŜe 0.11(0% w0%), 

otręby 0.21(0% w100%), odp.owocowe 0.07(0% w100%), łuski słonecznika 0.07(0% w100%) 
68 

(w91%) 
2 Gorlice drewno leśne 41.47(66% w100%), drewno tart. 10.68(17% w100%), wierzba 0.40(1% w100%), drewno z sadów 9.81(16% w0%), zboŜe 0.12(0% w0%), 

otręby 0.24(0% w100%), odp.owocowe 0.12(0% w100%) 
63 

(w84%) 
3 Mszana D. drewno leśne 38.58(64% w0%), drewno tart. 9.93(16% w70%), wierzba 0.29(0% w0%), drewno z sadów 11.42(19% w0%), zboŜe 0.13(0% w0%), otręby 

0.25(0% w100%), odp.owocowe 0.14(0% w100%) 
61 

(w12%) 
4 śywiec drewno leśne 18.79(64% w0%), drewno tart. 4.84(16% w0%), wierzba 0.16(1% w0%), drewno z sadów 5.37(18% w0%), zboŜe 0.06(0% w0%), 

otręby 0.12(0% w0%), odp.owocowe 0.06(0% w0%) 
29 

(w0%) 
5 Tychy drewno leśne 36.02(41% w100%), drewno tart. 9.28(11% w100%), wierzba 0.54(1% w100%), drewno z sadów 6.93(8% w0%), zboŜe 0.10(0% w100%), 

otręby 0.20(0% w100%), odp.owocowe 0.08(0% w100%), słoma zboŜowa 33.65(39% w0%) 
87 

(w53%) 
6 Miechów drewno leśne 30.88(64% w85%), drewno tart. 7.95(16% w100%), wierzba 0.35(1% w100%), drewno z sadów 8.99(19% w0%), zboŜe 0.11(0% w100%), 

otręby 0.22(0% w100%), odp.owocowe 0.11(0% w100%) 
49 

(w72%) 
7 Kielce drewno leś.45.86(35% w100%), drewno tart. 11.81(9% w100%), wierzba 0.82(1% w100%), drewno z sadów 17.42(13% w0%), zboŜe 0.23(0% w30%), 

śruta 0.37(0% w100%), makuch 0.19(0% w100%), otręby 0.45(0% w100%), odp.owoc.0.21(0% w100%), łuski sł.0.14(0% w100%), słoma zb.52.32(40% w100%) 
130 

(w86%) 
8 Tarnów drewno leśne 14.85(63% w100%), drewno tart. 3.82(16% w100%), wierzba 0.13(1% w100%), drewno z sadów 4.55(19% w0%), zboŜe 0.05(0% w0%), 

otręby 0.10(0% w100%), odp.owocowe 0.05(0% w100%) 
24 

(w80%) 
9 Mielec drewno leśne 31.07(69% w100%), drewno tart. 8.00(18% w100%), wierzba 0.43(1% w100%), drewno z sadów 5.10(11% w0%), zboŜe 0.08(0% w0%), 

otręby 0.16(0% w100%), odp.owocowe 0.06(0% w100%) 
45 

(w88%) 
10 LeŜajsk drewno leśne 75.37(71% w0%), drewno tart. 19.41(18% w100%), wierzba 1.02(1% w100%), drewno z sadów 9.44(9% w0%), zboŜe 0.17(0% w100%), 

otręby 0.33(0% w100%), odp.owocowe 0.11(0% w100%) 
106 

(w20%) 
11 Często-

chowa 
drewno leśne 79.18(37% w100%), drewno tart. 20.39(10% w100%), wierzba 1.38(1% w25%), drewno z sadów 12.57(6% w0%), zboŜe 0.21(0% w100%), 
śruta 0.35(0% w100%), makuch 0.18(0% w100%), otręby 0.42(0% w100%), odp.owoc.0.15(0% w100%), łuski sł. 0.13(0% w100%), słoma zb.98.10(46% w13%) 

213 
(w54%) 

12 Zamość drewno leśne 26.32(25% w100%), drewno tart. 6.78(6% w100%), wierzba 0.43(0% w100%), drewno z sadów 6.64(6% w0%), zboŜe 0.21(0% w0%), 
śruta 0.35(0% w100%), makuch 0.17(0% w100%), otręby 0.42(0% w100%), odp.owoc.0.08(0% w100%), łuski sł. 0.13(0% w100%), słoma zb.63.14(60% w100%) 

105 
(w93%) 

13 OŜarów drewno leśne 32.54(33% w100%), drewno tart. 8.38(8% w100%), wierzba 0.54(1% w0%), drewno z sadów 10.12(10% w0%), zboŜe 0.18(0% w100%), 
śruta 0.30(0% w0%), makuch 0.15(0% w0%), otręby 0.36(0% w100%), odp.owoc.0.12(0% w0%), łuski sł.0.11(0% w63%), słoma zb.46.42(47% w0%) 

99 
(w42%) 

14 Łęczna drewno leśne 59.22(25% w100%), drewno tart. 15.25(6% w62%), wierzba 0.97(0% w0%), drewno z sadów 14.95(6% w0%), zboŜe 0.47(0% w100%), 
śruta 0.78(0% w0%), makuch 0.39(0% w0%), otręby 0.95(0% w100%), odp.owoc.0.18(0% w0%), łuski słon.0.30(0% w100%), słoma zb.142.06(60% w0%) 

236 
(w30%) 

15 Białobrzegi drewno leśne 45.28(27% w100%), drewno tart. 11.66(7% w0%), wierzba 0.78(0% w0%), drewno z sadów 27.05(16% w0%), zboŜe 0.35(0% w0%), 
śruta 0.58(0% w0%), makuch 0.29(0% w0%), otręby 0.70(0% w0%), odp.owoc.0.32(0% w0%), łuski słon.0.22(0% w100%), słoma zb.78.90(47% w0%) 

166 
(w27%) 

16 Piotrków 
Trybun. 

Drewno leśne 21.80(27% w100%), drewno tart. 5.61(7% w100%), wierzba 0.24(0% w100%), drewno z sadów 8.93(11% w0%), zboŜe 0.18(0% w0%), 
śruta 0.30(0% w100%), makuch 0.15(0% w100%), otręby 0.37(0% w100%), odp.owoc.0.11(0% w0%), łuski sł.0.11(0% w100%), słoma zb.44.40(54% w100%) 

82 
(w89%) 

17 Kędzierzyn 
Koźle 

drewno leśne 32.58(24% w100%), drewno tart. 8.39(6% w100%), wierzba 0.74(1% w100%), drewno z sadów 3.32(2% w0%), zboŜe 0.21(0% w0%), 
śruta 0.35(0% w100%), makuch 0.17(0% w100%), otręby 0.42(0% w100%), odp.owoc.0.04(0% w100%), łuski sł.0.13(0% w100%), słoma zb.88.57(66% w100%) 

135 
(w97%) 

18 Wrocław drewno leśne 218.01(38% w100%), drewno tart. 56.14(10% w100%), wierzba 3.08(1% w0%), drewno z sadów 16.38(3% w0%), zboŜe 1.19(0% w0%), 
śruta 1.98(0% w100%), makuch 0.99(0% w100%), otręby 2.39(0% w100%), odp.owoc. 0.20(0% w0%), łuski sł.0.74(0% w100%), słoma zb.267.15(47% w11%) 

568 
(w55%) 

19 Konin drewno leśne 278.89(25% w3%), drewno tart. 71.81(6% w0%), wierzba 5.55(0% w0%), drewno z sadów 35.90(3% w0%), zboŜe 1.80(0% w0%), 
śruta 2.99(0% w0%), makuch 1.49(0% w0%), otręby 3.60(0% w0%), odp.owoc.0.43(0% w0%), łuski sł.1.12(0% w100%), słoma zb. 710.22(64% w0%) 

1114 
(w1%) 

20 Ciecha-
nów 

drewno leśne 114.16(40% w0%), drewno tart. 29.40(10% w0%), wierzba 2.02(1% w0%), drewno z sadów 38.05(13% w0%), zboŜe 0.67(0% w0%), 
śruta 1.11(0% w0%), makuch 0.56(0% w0%), otręby 1.34(0% w0%), odp.owoc.0.46(0% w0%), łuski słon.0.42(0% w28%), słoma zboŜ.96.42(34% w0%) 

285 
(w0%) 

21 Siedlce drewno leśne 38.64(27% w0%), drewno tart. 9.95(7% w0%), wierzba 0.69(0% w0%), drewno z sadów 20.69(14% w0%), zboŜe 0.30(0% w0%), 
śruta 0.50(0% w0%), makuch 0.25(0% w0%), otręby 0.60(0% w0%), odp.owoc.0.25(0% w0%), łuski słon. 0.19(0% w0%), słoma zboŜ.72.14(50% w0%) 

144 
(w0%) 
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6.4. Analiza wielokryterialna wpływu polityki klima tycznej pa ństwa 
w latach 2008 – 2017 na efektywno ść procesów logistycznych 
wykorzystania biomasy w elektrowniach zawodowych 
makroregionu południowego 
Wykorzystanie programu optymalizującego dostawy biomasy dla makroregionu pozwala 
określić zaproponowane w podrozdziale 4.2 wskaźniki efektywności logistyki dostaw 
odniesione do poszczególnych elektrowni oraz wskaźniki efektywności makroregionalnej 
odniesione do poszczególnych zasobów biomasy. Przyjmując scenariusze polityki klimatycznej 
państwa i rozwoju elektroenergetyki omówione w podrozdziale 4.3 oraz scenariusze wzrostu 
produkcji biomasy i zmian udziału elektrowni współspalających biomasę przedstawione 
w podrozdziale 6.3, moŜna określić optymalne plany dostaw biomasy do badanych elektrowni 
w latach 2008 – 2017. Zgodnie z przyjętą metodyką badań zakłada się, Ŝe w tym okresie nie 
następują zmiany rozkładu przestrzennego produkcji biopaliw przetworzonych, ani zmiany 
technologii wytwarzania energii elektrycznej z węgla, a takŜe technologii współspalania. 
Obliczone w ten sposób wskaźniki mają zatem charakter prognoz ostrzegawczych.  

Dla kaŜdego badanego roku program optymalizacyjny produkuje szczegółowy raport stanu 
wszystkich ograniczeń zadania optymalizacji oraz szczegółowe plany dostaw biomasy 
do poszczególnych elektrowni i do elektrowni powiązanych w grupy producenckie 
(rozliczających wspólnie limity wykorzystania biomasy leśnej oraz sprzedaŜy zielonych 
certyfikatów). W omawianych badaniach wyodrębniono jedną grupę producencką obejmującą 
elektrownie: Alberta, Zenobia i Cecylia, natomiast pozostałe są traktowane jako indywidualni 
producenci. Wyodrębnienie tej grupy ma na celu pokazanie korzyści wynikających 
z wykorzystania prawnie dopuszczalnej moŜliwości agregacji ograniczenia udziału biomasy 
leśnej oraz kontroli ograniczeń popytowych na certyfikaty.  

Ze względu na konieczność ograniczenia objętości niniejszej rozprawy, przedstawione 
zostaną tylko raporty zbiorcze zagregowanych wskaźników efektywności oraz wybrane 
fragmenty raportów szczegółowych. Dla zilustrowania zawartości generowanych raportów 
wynikowych, w Załączniku 3 zmieszczono pełne reporty ograniczeń i pełny raport dostaw 
w roku 2010. Obliczenia prowadzono począwszy od 2008 roku. Rok 2008 przyjęto jako rok 
bazowy, gdyŜ początkuje on usystematyzowaną realizację polityki klimatycznej, ujętą 
w formie rozporządzenia [232] na okres dziesięciu lat. Dla tego roku, w chwili redakcji 
rozprawy (luty 2011), dostępne były równieŜ najwaŜniejsze dane o produkcji energii 
elektrycznej (w tym energii z biomasy) oraz o zasobach biomasy.  

Raport zbiorczy wartości zagregowanych wskaźników efektywności zielonej energetyki dla 
makroregionu południowego w latach 2008 – 2017 przedstawiono w Tabeli 6.4.1. Ich symbole 
nawiązują do wcześniejszych oznaczeń, a dodatkowe objaśnienia zawarto w komentarzu na 
końcu tabeli. Wskaźniki dla elektrowni (pozycje: 1 – 15) obejmują produkcję energii i energii 
certyfikowanej oraz jej udział w produkcji własnej przeliczony na zuŜycie końcowe (ϕOB.),  
a takŜe koszty pozyskania energii elektrycznej omawiane w podrozdziale 4.3. Wskaźnik ϕOB. 
skonfrontowano z ograniczeniem popytu na zielone certyfikaty ϕR. (wzór 4.3.13). Dla biomasy 
wyróŜniono koszt jej transportu, jako naturalny wskaźnik efektywności logistycznej. Koszty 
operacyjne pozyskania energii z węgla obliczono bez uwzględnienia uprawnień do emisji CO2 
(kw) oraz z uprawnieniami (kwu). W podobny sposób obliczano koszty średnie całkowite 
pozyskania energii z paliw uzyskując wskaźniki ksr – bez uwzględnienia uprawnień do emisji 
CO2 oraz ksru – z uprawnieniami. Znaczenie współspalania dla ekonomiki elektrowni ilustruje 
zysk operacyjny średni produkcji zielonej energii pB, skonfrontowany z zyskiem operacyjnym 
krańcowym pBK oraz z zyskiem średnim psr i rentownością średnią wszystkich elektrowni.  
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Tabela 6.4.1. Wskaźniki efektywności wykorzystania biomasy w makroregionie południowym 
w latach 2008-2017  

Źródło: obliczenia własne wg scenariuszy pokazanych na Rys. 4.3.1 

 Wskaźnik 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 Prod. TWh 33.40 32.49 31.66 31.70 31.84 31.94 32.01 32.08 32.74 33.38 
2 Pr.E.B. TWh 2.439 2.327 2.247 2.080 2.098 2.220 2.061 1.997 2.074 2.155 
3 Pr.Cert TWh 2.553 2.425 2.341 2.140 2.162 2.310 2.134 2.072 2.153 2.230 

4 
Udz. ϕOB. % 9.50 9.31 9.25 8.41 8.42 8.94 8.20 7.92 8.03 8.12 
ϕR. % 10.71 10.85 9.82 8.43 8.47 9.05 8.79 9.19 9.77 10.20 

5 kB zł/MWh 236.02 247.19 261.14 268.29 288.62 327.88 362.53 404.10 430.74 458.11 
6 ktrB zł/MWh 25.57 28.84 30.90 32.30 33.69 35.92 42.73 49.22 50.73 52.77 
7 ktrB/kB % 10.83 11.67 11.83 12.04 11.67 10.96 11.79 12.18 11.78 11.52 
8 kwu zł/MWh 111.21 114.16 112.80 113.54 113.70 130.76 148.31 165.06 181.72 197.67 
9 kw  zł/MWh 116.07 118.47 118.75 119.05 119.36 123.96 128.74 133.70 138.84 144.18 
10 ksru zł/MWh 163.58 169.44 171.53 173.92 177.43 198.88 218.59 238.93 258.96 278.63 
11 ksr   zł/MWh 168.09 173.44 177.06 179.08 182.72 192.55 200.29 209.52 218.80 228.60 
12 pBsr  zł/MWh 185.77 185.95 178.97 178.95 171.33 165.46 159.49 148.78 152.98 155.29 
13 pBK zł/MWh 124.89 116.56 94.81 82.50 80.70 81.73 74.58 87.68 97.95 89.19 
14 psr  zł/MWh 24.94 22.69 22.27 21.21 20.68 20.86 19.66 18.40 18.52 18.49 
15 Rentown. % 14.84 13.08 12.58 11.84 11.32 10.83 9.82 8.78 8.46 8.09 
16 Wyk.Zas.R % 14.80 16.20 24.51 32.42 44.01 59.18 70.59 79.09 80.43 80.10 
17 Wyk.Zas.W% 28.67 37.42 58.65 70.25 100 100 100 100 100 100 
18 Wyk.Zas.L % 58.27 70.00 73.80 62.74 47.53 31.99 17.09 0.54 0.45 0.36 
19 Wyk.Zas.S % 33.87 39.63 45.90 45.54 45.53 47.47 47.60 45.42 46.25 46.20 
20 kBopR/kw 2.27 2.30 2.41 2.50 2.65 2.84 2.93 3.03 3.11 3.18 
21 kzBsrR/kw 2.61 2.70 2.80 2.91 3.01 3.10 3.19 3.29 3.38 3.49 
22 kBopR/kzBsrR % 86.91 85.30 85.86 86.14 87.90 91.53 91.76 92.14 91.80 91.20 
23 kBopW/kw 2.10 2.12 2.14 2.20 2.49 2.80 2.81 2.80 2.84 2.93 
24 kzBsrW/kw 2.72 2.78 2.88 2.98 3.09 3.17 3.26 3.35 3.44 3.54 
25 kBopW/kzBsrW % 77.04 76.28 74.26 73.71 80.75 88.40 86.31 83.72 82.44 82.66 
26 kBopL/kw 1.96 2.02 2.11 2.08 2.14 2.18 2.21 2.13 2.18 2.24 
27 kzBsrL/kw 2.61 2.70 2.80 2.91 3.01 3.10 3.19 3.29 3.38 3.49 
28 kBopL/kzBsrL % 75.05 74.80 75.26 71.72 71.04 70.26 69.41 64.72 64.52 64.29 
29 kBopS/kw 2.03 2.09 2.20 2.25 2.42 2.64 2.82 3.02 3.10 3.18 
30 kzBsrS/kw 2.36 2.44 2.53 2.63 2.73 2.80 2.87 2.94 3.02 3.11 
31 kBopS/kzBsrS % 86.04 85.42 86.75 85.69 88.68 94.58 98.22 102.71 102.68 102.26 
32 kEBR/kw 2.27 2.30 2.41 2.50 2.65 2.84 2.93 3.03 3.11 3.18 
33 ksEBR/kw 2.67 2.75 2.85 2.95 3.06 3.15 3.24 3.33 3.43 3.53 
34 kEBR/ksEBR  % 84.92 83.65 84.33 84.71 86.51 90.15 90.38 90.79 90.49 89.97 
35 kEBL/kw 1.96 2.02 2.11 2.08 2.14 2.18 2.21 2.13 2.18 2.24 
36 ksEBL/kw 2.31 2.38 2.46 2.55 2.64 2.70 2.77 2.84 2.90 2.98 
37 kEBL/ksEBL  % 84.67 84.92 85.57 81.66 80.95 80.54 79.98 74.99 75.15 75.32 
38 kEBS/kw 2.03 2.09 2.20 2.25 2.42 2.64 2.82 3.02 3.10 3.18 
39 ksEBS/kw 2.56 2.64 2.74 2.84 2.94 3.02 3.10 3.19 3.28 3.37 
40 kEBS/ksEBS  % 79.36 78.95 80.31 79.46 82.31 87.64 90.81 94.82 94.66 94.26 

Wskaźniki 1-15 dotyczą elektrowni. Wskaźniki na poz.2 i 3 oznaczają: ‘Pr.E.B’ – produkcja energii elektrycznej 
z biomasy i ‘Pr.Cert’ – produkcja zielonych certyfikatów. RóŜnica między nimi wynika z prawnych zasad 
określania ilości zielonych certyfikatów (stosunek tych wielkości jest współczynnikiem ηCE). Na poz.4 podano 
udział energii certyfikowanej ϕOB. w zuŜyciu finalnym energii oraz ograniczenie popytowe ϕR tego udziału. 
Wskaźniki 16 – 19 dotyczą wykorzystania zasobów, a wskaźniki 20 – 31 oceny uśrednionej efektywności 
logistycznej dostaw biomasy z tych zasobów. Ostatnie symbole w nazwach wskaźników oznaczają: R – biomasę 
rolną (pozaleśną), W – wierzbę energetyczną, L – biomasę leśną, S – biomasę łącznie (wskaźniki uśrednione).  
Wskaźniki 32 – 40 charakteryzują efektywność logistyczną dostaw biopaliw. Ostatnie symbole w nazwach mają 
taką samą interpretację, jak dla wskaźników 20 – 31.  

Jako wskaźnik efektywności logistycznej pozyskania biopaliw (pozycje 32 – 40) przyjęto 
omówioną w poprzednim podrozdziale relację optymalnych kosztów pozyskania energii 
elektrycznej z biopaliwa (kEB) w kolejnych latach (średnich dla wszystkich elektrowni), do 
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średniej wartości tego kosztu we wszystkich dopuszczalnych dostawach (ksEB). Podobną miarę 
efektywności logistycznej obliczono dla poszczególnych zasobów, a więc materiałów biomasy. 
W tym przypadku koszt optymalny pozyskania energii z materiału zasobu (kBop) obliczono jako 
stosunek kosztów wszystkich dostaw tego materiału, w ilości wyznaczonej programem 
optymalizacyjnym, do ilości energii elektrycznej uzyskanej z tych materiałów. Koszt średni dla 
zasobu (kzBsr) obliczono w podobny sposób, ale biorąc wielkość zasobu jako wielkość dostawy. 
Wartość kzBsr oznacza zatem koszt pozyskania jednostki energii w przypadku losowego 
doboru materiałów biopaliw, przy załoŜeniu ich podaŜy proporcjonalnej do wielkości zasobu. 
Procentowy spadek kosztów wynikający z optymalizacji, tj. kBop/kzBsr % i kEB/ksEB %, pokazuje 
maksymalny efekt makroregionalny działań logistycznych (potencjał optymalizacji) w zakresie 
doboru biomasy i biopaliwa wg kryterium kosztowego. W charakterystykach zasobów 
biomasy pozaleśnej wyodrębniono zasoby wierzby energetycznej, ze względu na przypisywane 
jej duŜe znaczenie jako paliwa w energetyce.  

Zmiany wskaźników efektywności badanych elektrowni w kolejnych latach pokazano 
na Rysunku 6.4.1. ObniŜenie poziomu produkcji w latach 2009 – 2016 wynika ze spadku 
zuŜycia finalnego oraz wzrostu produkcji energii z OZE innych niŜ biomasa (co zmniejsza 
popyt na energię z badanych elektrowni). Według tych obliczeń, w badanym okresie 
elektrownie współspalające biomasę nie napotkają na barierę popytu ϕR na zielone 
certyfikaty, jakkolwiek w latach 2011 – 2013 znajdą się bardzo blisko tej bariery. DuŜy 
niedobór certyfikatów w latach 2008 – 2010 potwierdza informacje wyraŜane w wywiadach 
z przedstawicielami elektrowni, którzy stwierdzali, Ŝe nie mają obaw co do moŜliwości zbytu 
zielonych certyfikatów. Niedobór podaŜy w okresie 2014 – 2017 sygnalizuje istotność 
ograniczeń technologicznych współspalania biomasy. Oznacza to, Ŝe jeśli w badanych 
elektrowniach nie zostaną wprowadzone zmiany technologiczne (np. szersze wdraŜanie 
współspalania w układzie hybrydowym), to nie wykorzystają one moŜliwości osiągania 
zysków ze wzrastających limitów udziału energii z OZE w zuŜyciu finalnym energii (przy 
załoŜonym, realistycznym scenariuszu rozwoju współspalania biomasy w innych 
elektrowniach zawodowych). Zyski wynikające z produkcji energii elektrycznej z biomasy są 
bardzo znaczące, głównie dzięki wysokim cenom zielonych certyfikatów, co daje bardzo 
wysokie zyski operacyjne z wykorzystania tego paliwa. Pozwalają one osiągać wysoką 
rentowność całej produkcji, która w roku 2008 wynosiła 14.8%, a więc była blisko 
dwukrotnie wyŜsza niŜ wartość średnia 8.3% dla całej elektroenergetyki krajowej. 
Prezentowane scenariusze przewidują jednak systematyczny spadek tej rentowności do 
poziomu 8.1% w 2017, tj. poniŜej załoŜonej na całe dziesięciolecie wartości średniej 8.3%. 
Wynika to z rosnących kosztów pozyskania energii elektrycznej z biomasy i względnie 
stałego udziału kosztów jej transportu. Koszty transportu biomasy wahają się wokół poziomu 
11.5% kosztów łącznych pozyskania z niej energii elektrycznej, a więc są względnie wysokie 
(od 26 zł/MWh w roku 2008 do 53 zł/MWh w 2017 r.). Ich względna obniŜka w latach 2012 
– 2014, a szczególnie w roku 2013, jest efektem znaczącego wzrostu zasobów wierzby przy 
prawie stałej produkcji energii elektrycznej. Dwa ostatnie zestawy wykresów na Rys.6.4.1. 
pokazują wpływ systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 na koszty wytwarzania energii 
elektrycznej. Widać na nich, Ŝe do roku 2012 badane elektrownie będą dysponowały łącznie 
nadmiarem bezpłatnych uprawnień, m.in. dzięki wdroŜeniu współspalania biomasy, które 
obniŜyło zuŜycie węgla kamiennego (jest to pośredni, korzystny efekt wykorzystania biomasy). 
Sytuacja ta ulegnie jednak radykalnemu pogorszeniu od roku 2013, z powodu planowanej 
redukcji liczby bezpłatnych uprawnień. W efekcie łączne koszty operacyjne kwu pozyskania 
energii z węgla będą rosły w podobnym tempie jak dla biomasy, a koszt średni ksru zbliŜy 
się w roku 2017 do 280 zł/MWh. Nie wpływa to bezpośrednio na rentowność, którą oblicza 
się tu względem kosztów średnich własnych ksr (przyjęto załoŜenie, Ŝe koszty uprawnień 
ponoszone przez całą elektroenergetykę są wliczane do ceny sprzedaŜy energii elektrycznej). 
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Rys.6.4.1. Wskaźniki efektywności logistyki dostaw biopaliw stałych w badanych elektrowniach  

i wykorzystania biomasy w makroregionie południowym (wskaźniki 1 – 19 w Tabeli 6.4.1)  
Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem scenariuszy pokazanych na Rys. 4.3.1  
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Rysunek 6.4.2. ilustruje zmiany wykorzystania dostępnych zasobów biomasy w badanym 
okresie (wskaźniki 16 – 19 w Tabeli 6.4.1). Widać tu systematyczny spadek wykorzystania 
biomasy leśnej od roku 2011, wynikający z ograniczeń prawnych [232], do prawie zerowego 
poziomu od roku 2015 (jedna z badanych elektrowni prowadzi współspalanie w układzie 
hybrydowym, dla którego ograniczenia prawne są znacznie łagodniejsze – patrz podrozdział 
2.4). Zgodnie z powszechną opinią (patrz podrozdz.3.3) prognozy przewidują systematyczny 
wzrost wykorzystania zasobów wierzby energetycznej i osiągnięcie bariery zasobowej w roku 
2012 (100%), pomimo załoŜonego realistycznie wzrostu jej produkcji. Średni stopień 
wykorzystania wszystkich zasobów uwzględnionych w tych analizach pozostanie na prawie 
stałym poziomie, około 46%.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

wierzba

%

lesna

Razem

pozalesna razem

 
Rys.6.4.2. Procentowy stopień wykorzystania zasobów biomasy róŜnego pochodzenia, dostępnych dla 

badanych elektrowni w latach 2008 – 2017 (wskaźniki 16 – 19 w Tabeli 6.4.1)  
Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem scenariuszy pokazanych na Rys. 4.3.1 

Na rysunku 6.4.3 pokazano prognozy zmian wskaźników potencjału ekonomicznego logistyki 
dostaw biomasy i biopaliw (pozycje 20 do 40 w Tabeli 6.4.1), wyraŜających moŜliwości 
redukcji kosztów pozyskania energii elektrycznej z biomasy względem węgla, przez 
optymalizację logistyki dostaw. Jak widać dla wierzby energetycznej (wykres W) potencjał 
redukcji tych kosztów jest znacząco większy niŜ średni potencjał dla biomasy pozaleśnej 
(wykresy W na rysunkach lewych leŜą poniŜej wykresów R), niemniej od roku 2013 jest on 
mniejszy niŜ dla biomasy leśnej (wykres L na rysunku dolnym). Jest to związane 
z osiągnięciem bariery zasobowej wierzby, co zwiększa wpływ konkurencji o ten zasób.  
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Rys.6.4.3. Uśrednione wskaźniki efektywności logistycznej dostaw biomasy i biopaliw do badanych 

elektrowni w latach 2008 – 2017 (wskaźniki na poz.20 – 40 w Tabeli 6.4.1)  
Źródło: obliczenia własne wg scenariuszy pokazanych na Rys. 4.3.1 
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Analizując wskaźniki kosztowe dla biomasy leśnej, naleŜy mieć jednak na uwadze, Ŝe 
ze względu na coraz silniejsze ograniczenia prawne jej współspalania bezpośredniego (patrz 
Rys.6.4.2) wskaźniki ekonomiczne jej wykorzystania nie są miarodajne. Oblicza się je bowiem 
przy małym zuŜyciu dopuszczalnym wobec duŜych zasobów dostępnych. Powoduje to m. in. 
wzrost średnich kosztów optymalnych pozyskania energii powyŜej poziomu kosztów losowych 
(wskaźnik 31: kBopS/kzBsrS %, linia przerywana) po roku 2015. Ten pozorny paradoks wynika z 
braku moŜliwości spalania taniej biomasy leśnej, pomimo jej duŜych zasobów. 

Wartości omawianych wskaźników dla poszczególnych elektrowni i zasobów przedstawiono 
w Tabelach 6.4.2 i 6.4.3. Wybrano wyniki uzyskane dla roku 2008, 2010 i 2017. Tabela 6.4.2 
ujawnia dość znaczne zróŜnicowanie rentowności, zysków i kosztów badanych elektrowni. 
NajwyŜszą rentowność uzyskuje elektrownia Zenobia (23.3%, 18.6% i 10.7%). NaleŜy ona 
(wraz z elektrowniami 1 i 3) do grupy producenckiej, co daje jej moŜliwość pełnego 
wykorzystania biomasy leśnej (o niskich cenach). Najgorsze wyniki osiąga elektrownia Daria 
(w 2017 roku dochodzi do rentowności 0.67%). Główną przyczyna jest tu niska sprawność 
przetwarzania energii elektrycznej i silne ograniczenia technologiczne współspalania (patrz 
Tab.6.3.3), co daje niską produkcję zielonej energii. NajniŜsze względne koszty transportu 
biomasy ma elektrownia Alberta. Ma ona teŜ najwyŜszą sprawność wytwarzania energii 
elektrycznej i wysoki udział biomasy w mieszance paliwowej (15% – patrz Tabela 6.3.3).  

Tabela 6.4.2. Wskaźniki efektywności wykorzystania biomasy i logistyki jej dostaw w badanych 
elektrowniach makroregionu południowego w latach 2008, 2010 i 2017  

Źródło: obliczenia własne 
Rok 2008 

nr Elektrownia 
Prod. 
TWh 

kB 

zł/MWh 
kB/kw 

ktrB/kB 
% 

kwu/kw ksru/ksr 
ϕOB. 
% 

pBK 

zł/MWh 
psr 

zł/MWh 
Rent. 

% 
1 Alberta 3.20 252.19 2.26 8.62 0.98 0.99 14.51 132.21 27.95 16.22 
2 Zenobia 5.20 226.93 1.96 10.53 0.84 0.89 8.47 182.63 38.64 23.32 
3 Cecylia 5.50 243.03 2.07 12.96 0.97 0.98 9.78 168.13 22.69 13.37 
4 Daria 2.60 209.43 1.67 10.82 0.99 0.99 4.62 124.89 9.39 5.48 
5 Euzebia 7.00 236.39 2.07 9.98 1.06 1.04 9.91 153.82 16.92 10.16 
6 Felicja 1.10 209.03 1.65 10.66 0.90 0.94 15.79 131.74 28.83 15.78 
7 Gertruda 8.80 236.90 2.07 11.81 0.94 0.96 8.45 132.99 27.65 16.72 
 Łącznie 33.40 236.02 2.03 10.83 0.96 0.97 9.50 124.89 24.94 14.84 

Rok 2010 

nr Elektrownia 
Prod. 
TWh 

kB 

zł/MWh 
kB/kw 

ktrB/kB 
% 

kwu/kw ksru/ksr 
ϕOB. 
% 

pBK 

zł/MWh 
psr 

zł/MWh 
Rent. 

% 
1 Alberta 3.03 267.73 2.34 9.11 0.97 0.98 13.50 126.91 25.09 13.88 
2 Zenobia 4.93 253.97 2.15 12.66 0.86 0.91 8.45 179.51 32.47 18.59 
3 Cecylia 5.21 274.38 2.29 15.43 0.96 0.97 9.84 163.94 20.41 11.38 
4 Daria 2.46 247.56 1.92 9.64 0.97 0.98 4.85 107.16 8.48 4.70 
5 Euzebia 6.63 261.10 2.23 9.43 1.02 1.01 9.40 147.33 17.08 9.75 
6 Felicja 1.04 237.34 1.83 10.34 0.91 0.95 15.63 94.81 22.16 11.38 
7 Gertruda 8.34 260.19 2.22 13.23 0.94 0.96 8.18 132.66 24.61 14.14 
 Łącznie 31.66 261.14 2.20 11.83 0.95 0.97 9.25 94.81 22.27 12.58 

Rok 2017 

nr Elektrownia 
Prod. 
TWh 

kB 

zł/MWh 
kB/kw 

ktrB/kB 
% 

kwu/kw ksru/ksr 
ϕOB. 
% 

pBK 

zł/MWh 
psr 

zł/MWh 
Rent. 

% 
1 Alberta 3.20 428.54 3.09 8.53 1.38 1.19 14.21 146.28 28.54 11.94 
2 Zenobia 5.20 442.24 3.08 16.78 1.34 1.21 5.94 89.19 23.65 10.67 
3 Cecylia 5.50 421.03 2.89 16.26 1.38 1.24 4.78 104.04 14.58 6.61 
4 Daria 2.60 472.15 3.02 9.23 1.37 1.24 5.32 106.36 1.55 0.67 
5 Euzebia 7.00 458.43 3.23 8.50 1.40 1.23 8.37 126.82 18.18 8.03 
6 Felicja 1.10 407.02 2.59 11.78 1.36 1.20 12.53 94.51 5.67 2.24 
7 Gertruda 8.80 502.72 3.54 12.13 1.36 1.21 9.37 124.13 21.07 9.10 
 Łącznie 33.38 458.11 3.18 11.52 1.37 1.22 8.12 89.19 18.49 8.09 

Stopień wykorzystania badanych zasobów w latach 2008, 2010 i 2017 przedstawia Tabela 6.4.3.  
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Tabela 6.4.3. Zasoby biomasy (tys.t suchej masy), ich dostępność dla badanych elektrowni 
(tys.t s.masy, %) i wykorzystanie (tys.t s.masy, %) oraz koszt pozyskania energii elektrycznej z biomasy 

względem węgla: kEB/kw – optymalny; kzEB/kw – średni waŜony wg zasobów  
Źródło: obliczenia własne 

Stan zasobów w roku 2008 
Nr Nazwa biomasy Łącznie Dostępne Dost/Łącz Wykorzys Wykorz/Dost kBop/kw kzBsr/kw kBop/kzBsr 
1 Wierzba 41.032 21.212 51.70 % 6.082 28.67 % 2.10 2.72 77.04% 
2 Ślazowiec 0.259 0 0 % -- -- -- -- -- 
3 Miskant 1.079 0 0 % -- -- -- -- -- 
4 Topinambur 0.108 0 0 % -- -- -- -- -- 
5 Mozga 0.906 0 0 % -- -- -- -- -- 
6 ZboŜe 12.850 6.932 53.95 % 1.311 18.91 % 2.34 2.63 88.86% 
7 Otręby 25.700 13.865 53.95 % 7.498 54.08 % 2.33 2.57 90.79% 
8 Słoma kukur. 16.002 0 0 % -- -- -- -- -- 
9 Śruta rzepak. 21.301 9.967 46.79 % 3.703 37.15 % 2.31 2.47 93.84% 
10 Makuch rzepak. 10.650 4.983 46.79 % 1.852 37.15 % 2.31 2.61 88.73% 
11 Łuski słoneczn. 8.001 3.809 47.61 % 3.281 86.14 % 2.38 2.49 95.52% 
12 Słoma zboŜowa 4020.726 1793.493 44.61 % 291.446 16.25 % 2.26 2.61 86.90% 
13 Drewno z sadów 402.013 279.669 69.57 % 0.000 0.00 % 2.46 2.54 96.80% 
14 Odp.owocowe 4.824 3.356 69.57 % 1.227 36.56 % 2.30 2.94 78.25% 
15 Siano 2.248 0 0 % -- -- -- -- -- 
 Razem rolna 4567.699 2137.286 46.79 % 316.399 14.80 % 2.27 2.61 86.91% 
16 Drewno leśne 2633.820 1327.747 50.41 % 767.505 57.81 % 1.97 2.28 86.54% 
17 Drewno tart. 678.209 341.895 50.41 % 205.466 60.10 % 1.90 2.21 85.86% 
18 Drewno odpad 150.021 0 0 % -- -- -- -- -- 
 Razem leśna 3462.050 1669.642 48.23 % 972.970 58.27 % 1.96 2.27 86.10% 
 Zasoby razem 8029.749 3806.928 47.41 % 1289.370 33.87 % 2.03 2.36 86.04% 
Stan zasobów w roku 2010 
Nr Nazwa biomasy Łącznie Dostępne Dost/Łącz Wykorzys Wykorz/Dost kBop/kw kzBsr/kw kBop/kzBsr 
1 Wierzba 330.164 120.237 36.42 % 70.515 58.65 % 2.14 2.88 74.26% 
6 ZboŜe 12.850 4.412 34.33 % 2.505 56.79 % 2.63 2.82 93.31% 
7 Otręby 25.700 8.823 34.33 % 6.529 74.00 % 2.55 2.75 92.77% 
9 Śruta rzepak. 21.301 6.343 29.78 % 2.357 37.15 % 2.45 2.64 93.00% 
10 Makuch rzepak. 10.650 3.171 29.78 % 1.067 33.63 % 2.45 2.77 88.44% 
11 Łuski słoneczn. 8.001 2.424 30.30 % 2.159 89.05 % 2.54 2.66 95.57% 
12 Słoma zboŜowa 4020.726 1141.314 28.39 % 270.024 23.66 % 2.47 2.79 88.75% 
13 Drewno z sadów 402.013 177.971 44.27 % 3.472 1.95 % 2.18 2.70 80.67% 
14 Odp.owocowe 4.824 2.136 44.27 % 0.822 38.47 % 2.46 3.14 78.33% 
 Razem rolna 4873.400 1466.830 30.10 % 359.449 24.51 % 2.41 2.80 85.86% 
16 Drewno leśne 2787.459 894.218 32.08 % 685.225 76.63 % 2.12 2.43 87.42% 
17 Drewno tart. 717.771 230.261 32.08 % 144.616 62.81 % 2.04 2.36 86.65% 
 Razem leśna 3655.251 1124.479 30.76 % 829.841 73.80 % 2.11 2.42 87.07% 
 Zasoby razem 8528.651 2591.309 30.38 % 1189.290 45.90 % 2.20 2.53 86.75% 
Stan zasobów w roku 2017 
Nr Nazwa biomasy Łącznie Dostępne Dost/Łącz Wykorzys Wykorz/Dost kBop/kw kzBsr/kw kBop/kzBsr 
1 Wierzba 1004.804 312.480 31.10 % 312.480 100.00 % 2.93 3.54 82.66% 
6 ZboŜe 12.850 3.733 29.05 % 2.120 56.79 % 3.32 3.51 94.43% 
7 Otręby 25.700 7.466 29.05 % 7.466 100.00 % 3.36 3.43 97.82% 
9 Śruta rzepak. 21.301 5.367 25.20 % 4.501 83.87 % 3.22 3.30 97.64% 
10 Makuch rzepak. 10.650 2.683 25.20 % 1.154 43.00 % 2.98 3.28 90.76% 
11 Łuski słoneczn. 8.001 2.051 25.64 % 2.051 100.00 % 3.26 3.32 98.16% 
12 Słoma zboŜowa 4020.726 965.727 24.02 % 776.642 80.42 % 3.31 3.46 95.57% 
13 Drewno z sadów 402.013 150.591 37.46 % 54.791 36.38 % 2.81 3.23 86.97% 
14 Odp.owocowe 4.824 1.807 37.46 % 1.807 100.00 % 3.34 3.96 84.34% 
 Razem rolna 5586.703 1451.905 25.99 % 1163.012 80.10 % 3.18 3.49 91.20% 
16 Drewno leśne 3145.951 853.957 27.14 % 0.985 0.12 % 2.11 2.92 72.18% 
17 Drewno tart. 810.082 219.894 27.14 % 2.845 1.29 % 2.29 2.81 81.51% 
 Razem leśna 4106.055 1073.851 26.15 % 3.830 0.36 % 2.24 2.91 77.10% 
 Zasoby razem 9692.758 2525.756 26.06 % 1166.842 46.20 % 3.18 3.11 102.26%
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Dla roku 2008 pokazano wszystkie zasoby, dla których zgromadzono dane (podrozdział 3.3), 
a dla następnych – tylko zasoby wykorzystywane w badanych elektrowniach.  

Spośród biomas rolnych największe zasoby i zuŜycie ma słoma. Wynika to ze skali produkcji 
zbóŜ i względnie duŜej dostępności słomy dla energetyki (przyjęto tu współczynnik 
dostępności 0.5, taki jak dla upraw energetycznych). Z wywiadów przeprowadzonych 
w badanych elektrowniach wynika, Ŝe słoma w postaci brykietów cieszy się duŜym 
zainteresowaniem energetyki zawodowej, pomimo stosunkowo wysokiej ceny. Jej 
współspalanie moŜe wprawdzie powodować niekorzystne efekty technologiczne 
(uwzględniono to w modelu podwojeniem kosztów jej przetwarzania), ale brykiety słomiane 
mają stałą i niską wilgotność oraz stosunkowo wysoką gęstość nasypową (patrz Tabela 6.3.1). 
W badaniach załoŜono ich dostępność w okresie całego roku i niezmienny poziom produkcji 
w analizowanym dziesięcioleciu (spadek dostępności pokazany w Tabeli 6.4.3 wynika ze 
spadku udziału badanych elektrowni w rynku biomasy). Przeprowadzone obliczenia 
potwierdziły duŜą popularność tego biopaliwa. Jak widać w Tabeli 6.4.3 jest ono zuŜywane 
w największych ilościach w grupie biomasy pozaleśnej, a jego zasoby są dość dalekie do 
wyczerpania (kolejno 16%, 24% i 80%). Drugim co do wielkości zuŜycia biopaliwem 
pozaleśnym jest wierzba energetyczna wykorzystywana w postaci zrębek i brykietów 
(w świetle przeprowadzonych obliczeń pelety z tego materiału nie znajdują zastosowania). Jej 
produkcja i zuŜycie szybko rośnie i rośnie stopień wykorzystania zasobów (100% od roku 
2012). Wierzba charakteryzuje się największym potencjałem redukcji kosztów pozyskania 
energii przez działania logistyczne (porównaj wartości procentowe w kolumnie kBop/kzBsr), co 
wynika z jej rozmieszczenia terytorialnego, a takŜe ze zmiennych właściwości w ciągu roku. 
Potencjał ten jest znacznie wyŜszy niŜ dla słomy. Pozostałe rodzaje biomasy pozaleśnej 
(odpady przetwórstwa spoŜywczego) mają marginalne zasoby, gdyŜ są przeznaczone głównie 
do innych celów (w niektórych elektrowniach sygnalizowano, Ŝe nie spala się zboŜa 
i odpadów zboŜowych ze względów etycznych). Niemniej są one atrakcyjnym paliwem, 
o względnie niskim koszcie kzBsr pozyskania energii, wykorzystywanym w dość duŜym stopniu 
(łuski słonecznika i odpady owocowe do 100% zasobów od roku 2012, a otręby od 2011 roku).  

Przeprowadzone obliczenia potwierdzają powszechną w energetyce opinię, Ŝe biomasa leśna 
jest znacznie atrakcyjniejszym paliwem niŜ pozaleśna, zarówno ze względów ekonomicznych, 
jak i zasobowych. Jej zasoby są nieco niŜsze niŜ rolnej (a nawet niŜsze niŜ słomy), ale do roku 
2012 stopień ich wykorzystania będzie wysoki. Później musi nastąpić jego obniŜka ze 
względów prawnych. W latach 2008 – 2010 zuŜycie samego drewna leśnego było wyŜsze niŜ 
całej biomasy rolnej, a łącznie z trocinami – ponad 2.5-krotnie wyŜsze. Jednak potencjał 
redukcji kosztów przez logistykę dostaw tych biopaliw jest niewysoki, podobny jak dla słomy. 
Oznacza to, Ŝe prawne ograniczenie ich wykorzystania, a tym samym zwiększenie roli wierzby 
energetycznej na rynku biopaliw, spowoduje wzrost znaczenia usprawnień logistyki dostaw 
biomasy dla energetyki zawodowej.  

W Tabeli 6.4.4 zamieszczono pełne raporty planowanych dostaw paliwa do wybranej 
elektrowni, ilustrujące zakres informacji dostarczanych przez opracowany w ramach 
rozprawy model i program optymalizacyjny. Oprócz informacji wskaźnikowych omówionych 
wyŜej, podają one przewidywany zysk, ilość zuŜywanych paliw, liczbę dostaw biomasy, 
liczbę dostaw przypadających na jeden dzień oraz średnią masę i objętość dostawy. Pozwala 
to zaplanować organizację rozładunku i magazynowania. Raporty zawierają takŜe pełną 
specyfikację dostaw w poszczególnych sezonach roku. Zwraca tu uwagę zróŜnicowanie 
dostawców i biopaliw w poszczególnych sezonach.  

W Załączniku 3 przedstawiono pełne raporty dostaw do wszystkich elektrowni w roku 2010, 
wraz ze zbiorczymi charakterystykami poszczególnych elektrowni i grup producenckich.  
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Tabela 6.4.4. Raporty dostaw paliwa do wybranej elektrowni w roku 2008 i 2017  
Źródło: obliczenia własne 

Rok 2008. Dostawy paliwa do elektrowni Euzebia 
jesień pozost.owoc. od dost. Tychy 0.004 tys.kursow Nacz5o 0.101 kT 0.161 GWh 
zima bryk.les. od dost. Tychy 0.492 tys.kursow Nacz5o 12.788 kT 21.980 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Tychy 0.276 tys.kursow Nacz5o 7.180 kT 12.342 GWh 
lato bryk.les. od dost. Tychy 0.385 tys.kursow Nacz5o 10.005 kT 17.197 GWh 
jesień bryk.les. od dost. Tychy 0.370 tys.kursow Nacz5o 9.610 kT 16.519 GWh 
jesień zrębki les. od dost. Miechów 0.580 tys.kursow Kont4o 9.971 kT 13.811 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Miechów 0.022 tys.kursow TIR4o 0.434 kT 0.641 GWh 
jesień pozost.owoc. od dost. Częstochowa 0.007 tys.kursow Nacz5o 0.183 kT 0.290 GWh 
zima bryk.les. od dost. Częstochowa 1.251 tys.kursow Nacz5o 32.525 kT 55.907 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Częstochowa 0.476 tys.kursow Nacz5o 12.365 kT 21.255 GWh 
lato bryk.les. od dost. Częstochowa 0.839 tys.kursow Nacz5o 21.823 kT 37.512 GWh 
jesień bryk.les. od dost. Częstochowa 0.781 tys.kursow Nacz5o 20.300 kT 34.894 GWh 
zima bryk.słom od dost. Częstochowa 0.204 tys.kursow Nacz5o 5.300 kT 8.655 GWh 
wiosna bryk.słom od dost. Częstochowa 0.089 tys.kursow Nacz5o 2.303 kT 3.761 GWh 
lato bryk.słom od dost. Częstochowa 0.122 tys.kursow Nacz5o 3.163 kT 5.166 GWh 
jesień bryk.słom od dost. Częstochowa 0.140 tys.kursow Nacz5o 3.628 kT 5.924 GWh 
zima bryk.les. od dost. OŜarów 0.448 tys.kursow Nacz5o 11.639 kT 20.006 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. OŜarów 0.251 tys.kursow Nacz5o 6.523 kT 11.213 GWh 
lato bryk.les. od dost. OŜarów 0.341 tys.kursow Nacz5o 8.861 kT 15.230 GWh 
jesień bryk.les. od dost. OŜarów 0.336 tys.kursow Nacz5o 8.740 kT 15.023 GWh 
zima bryk.les. od dost. Łęczna 1.025 tys.kursow Nacz5o 26.647 kT 45.803 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Łęczna 0.359 tys.kursow Nacz5o 9.328 kT 16.033 GWh 
lato bryk.les. od dost. Łęczna 0.589 tys.kursow Nacz5o 15.306 kT 26.309 GWh 
jesień bryk.les. od dost. Łęczna 0.531 tys.kursow Nacz5o 13.798 kT 23.717 GWh 
zima bryk.les. od dost. Białobrzegi 0.658 tys.kursow Nacz5o 17.111 kT 29.412 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Białobrzegi 0.322 tys.kursow Nacz5o 8.371 kT 14.389 GWh 
lato bryk.les. od dost. Białobrzegi 0.476 tys.kursow Nacz5o 12.364 kT 21.252 GWh 
jesień bryk.les. od dost. Białobrzegi 0.458 tys.kursow Nacz5o 11.912 kT 20.476 GWh 
zima węgiel od dost. Zagł.Lublin 15.902 tys.kursow WagW 954.093 kT 2274.344 GWh 
wiosna węgiel od dost. Zagł.Lublin 6.911 tys.kursow WagW 414.642 kT 988.414 GWh 
lato węgiel od dost. Zagł.Lublin 10.793 tys.kursow WagW 647.602 kT 1543.738 GWh 
jesień węgiel od dost. Zagł.Lublin 11.736 tys.kursow WagW 704.187 kT 1678.623 GWh 
Łącznie 2720.525 tys.t węgla (uprawnienia do emisji dla 2480.148 tys.t). Zakup upr.dla 240.4 tys.t za 41.0 mln.zł.  
Liczba dostaw biomasy 11.828 tys. Łącznie 302.281 tys.ton (średnio: 32 dost/dzień, 25.556 t/dost, 85.108 m3/dost) 
Łączna prod.zielonej energii w elektr. Euzebia 514.879 GWh, w tym certyf. 557.929 GWh (ηCE=1.084) 
Udział energii certyfikowanej 7.97% prod.wlasn, 8.82% sprzedaŜy 
Łączna produkcja 7000.00 GWh, sprzedaŜ 6328.650 GWh. Udział energii odnaw.w energii finalnej 9.91% 
Średni udział wagowy biomasy w paliwie 10.00% (dopuszczalny wynosi 10.00%) 
Średni udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy 95.00% (dopuszczalny wynosi 95.00%) 
Koszt En.z węgla kw=114.36 zł/MWh (+upraw.CO2 120.68 zł/MWh), z biom.kB=236.39 zł/MWh (kB/kw=2.07) 
Śr.koszt produkcji Ksu/Es=172.39 zł/MWh, bez kosztów uprawnień do emisji CO2 Ks/Es =166.54 zł/MWh 
Dla biomasy: Zysk op.sr=194.23 zł/MWh. KPall=210.05 zł/MWh, w tym k.transp=23.60 zł/MWh (11.24%); 
    kMiPrz=26.34 zł/MWh, kzm=236.39 zł/MWh 
Dla węgla: Zysk op.sr= 57.72 zł/MWh. kPal.El=111.84 zł/MWh, w tym k.transp= 4.45 zł/MWh (3.98%); 
    kMiPrz = 2.52 zł/MWh, kzm=114.36/187.79 zł/MWh 
Rentowność 10.16%; Zysk jednostk.sr 16.921 zŁ/MWh, zysk krańc.biom=153.82 zł/MWh  
Rok 2017. Dostawy paliwa do elektrowni Euzebia 
jesień zrębki z sadów od dost. Mszana D. 0.430 tys.kursow Nacz5o 11.182 kT 11.036 GWh 
zima bryk.słom od dost. Tychy 0.321 tys.kursow Nacz5o 8.358 kT 13.648 GWh 
lato bryk.słom od dost. Tychy 0.270 tys.kursow Nacz5o 7.026 kT 11.474 GWh 
jesień bryk.słom od dost. Tychy 0.174 tys.kursow Nacz5o 4.526 kT 7.390 GWh 
wiosna zrębki wierz od dost. Tychy 0.325 tys.kursow Nacz5o 8.327 kT 10.223 GWh 
jesień zrębki z sadów od dost. Kielce 0.656 tys.kursow Nacz5o 17.054 kT 16.831 GWh 
zima bryk.słom od dost. Częstochowa 1.151 tys.kursow Nacz5o 29.914 kT 48.848 GWh 
lato bryk.słom od dost. Częstochowa 0.778 tys.kursow Nacz5o 20.216 kT 33.012 GWh 
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jesień bryk.słom od dost. Częstochowa 0.304 tys.kursow Nacz5o 7.916 kT 12.926 GWh 
wiosna zrębki wierz od dost. Częstochowa 1.027 tys.kursow Nacz5o 26.328 kT 32.325 GWh 
zima bryk.słom od dost. OŜarów 0.458 tys.kursow Nacz5o 11.903 kT 19.438 GWh 
lato bryk.słom od dost. OŜarów 0.384 tys.kursow Nacz5o 9.984 kT 16.304 GWh 
jesień bryk.słom od dost. OŜarów 0.215 tys.kursow Nacz5o 5.581 kT 9.113 GWh 
zima bryk.słom od dost. Łęczna 1.818 tys.kursow Nacz5o 47.278 kT 77.202 GWh 
lato bryk.słom od dost. Łęczna 1.047 tys.kursow Nacz5o 27.213 kT 44.438 GWh 
jesień bryk.słom od dost. Łęczna 0.368 tys.kursow Nacz5o 9.569 kT 15.626 GWh 
wiosna zrębki wierz od dost. Łęczna 0.435 tys.kursow Nacz5o 11.161 kT 13.703 GWh 
zima bryk.słom od dost. Białobrzegi 0.241 tys.kursow Nacz5o 6.272 kT 10.242 GWh 
lato bryk.słom od dost. Białobrzegi 0.235 tys.kursow Nacz5o 6.113 kT 9.982 GWh 
jesień bryk.słom od dost. Białobrzegi 0.148 tys.kursow Nacz5o 3.853 kT 6.291 GWh 
zima bryk.słom od dost. Siedlce 0.147 tys.kursow Nacz5o 3.824 kT 6.244 GWh 
lato bryk.słom od dost. Siedlce 0.090 tys.kursow Nacz5o 2.328 kT 3.802 GWh 
jesień bryk.słom od dost. Siedlce 0.069 tys.kursow Nacz5o 1.794 kT 2.930 GWh 
zima węgiel od dost. Zagł.Lublin 16.132 tys.kursow WagW 967.942 kT 2307.356 GWh 
wiosna węgiel od dost. Zagł.Lublin 6.872 tys.kursow WagW 412.337 kT 982.919 GWh 
lato węgiel od dost. Zagł.Lublin 10.932 tys.kursow WagW 655.935 kT 1563.602 GWh 
jesień węgiel od dost. Zagł.Lublin 11.830 tys.kursow WagW 709.783 kT 1691.964 GWh 
Łącznie 2745.998 tys.t węgla (uprawnienia do emisji dla 812.695 tys.t). Zakup upr. Dla 1933 tys.t za 372 mln.zł. 
Zakupiono uprawnienia dla 1933.303 tys.t za 372.116 mln.zł.  
Liczba dostaw biomasy 12.079 tys. Łącznie 305.111 tys.ton (średnio: 33 dost/dzień, 25.259 t/dost, 64.670 m3/dost) 
Łączna prod.zielonej energii w elektr. Euzebia 450.191 GWh, w tym certyf. 481.665 GWh (ηCE=1.070) 
Udział energii certyfikowanej 6.88% prod.wlasn, 7.55% sprzedaŜy 
Łączna produkcja 6996.032 GWh, sprzedaŜ 6380.984 GWh. Udział energii odnaw.w energii finalnej 8.37% 
Średni udział wagowy biomasy w paliwie 10.00% (dopuszczalny wynosi 10.00%) 
Średni udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy 0.00% (dopuszczalny wynosi 0.00%) 
Koszt En.z węgla kw=142.03 zł/MWh (+upraw.CO2 198.88 zł/MWh), z biom. KB=458.43 zł/MWh (kB/kw =3.23) 
Śr.koszt produkcji Ksu/Es=279.61 zł/MWh, bez kosztów uprawnień do emisji CO2 Ks/Es =226.42 zł/MWh 
Dla biomasy: Zysk op.sr=166.35 zł/MWh. kPal.El=413.65 zł/MWh, w tym kTrans=38.95 zł/MWh (9.42%); 
    kMiPrz=44.78 zł/MWh, kzm=458.43 zł/MWh 
Dla węgla: Zysk op.sr=135.45 zł/MWh. kPal.El=138.49 zł/MWh, w tym kTrans= 6.25 zł/MWh (4.51%); 
    kMiPrz = 3.54 zł/MWh, kzm=142.03/224.96 zł/MWh 
Rentowność 8.03%; Zysk jednostk.sr 18.175 zł/MWh, zysk krańc.biom=126.82 zł/MWh  

Program raportujący opracowanego pakietu obliczeniowego generuje takŜe wykresy 
krzywych kosztów dla poszczególnych elektrowni. Pokazują one wizualnie m.in. poziom 
zysku średniego i jego relację do zysku krańcowego, a przebieg krzywych kosztów i zysków 
krańcowych ilustruje stopień zróŜnicowania właściwości poszczególnych dostaw. Przykładowe 
krzywe kosztów i zysków, ujawniające duŜe zróŜnicowanie dostaw, pokazano na rysunku 6.4.4.  
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Rys.6.4.4. Przykładowe krzywe kosztów i zysków elektrowni  

Źródło: obliczenia własne 
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6.5. Analiza wpływu wybranych czynników na efektywn ość 
wykorzystania biomasy w elektroenergetyce zawodowej   

6.5.1. Wpływ efektywno ści procesów logistyki wewn ętrznej w badanych 
elektrowniach na ekonomik ę wykorzystania biomasy w makroregionie 

Analizy przedstawione w podrozdziale 6.4 przeprowadzono przy załoŜeniu, Ŝe wszystkie 
badane przedsiębiorstwa energetyczne działają zgodnie, w celu maksymalizacji ich 
sumarycznego zysku z produkcji, optymalizując strumienie dostaw biomasy zgodnie z tym 
kryterium. Przyjęto, Ŝe procesy logistyki wewnętrznej we wszystkich elektrowniach są 
dostrojone do potrzeb współspalania biomasy tak, iŜ ograniczenia pojemności magazynów, 
czasu rozładunku oraz przepustowości urządzeń transportu wewnętrznego są nieaktywne. 
Oczywiście, dla indywidualnych elektrowni, ograniczenia te mogą mieć istotne znaczenie, ale 
ten aspekt logistyki został w badaniach pominięty. ZałoŜono równieŜ jednakowe wartości 
istotnych parametrów procesów logistycznych, tj. upustów cenowych w relacji między 
dostawcą i odbiorcą oraz opłat transportowych z tytułu pustych przejazdów powrotnych (dalej 
nazywanych opłatą powrotną). Wpływ upustów cenowych na ekonomikę współspalania 
biomasy jest istotny, gdyŜ w praktyce mogą one być skutecznym narzędziem usprawniania 
procesów logistycznych, realizowanym w formie wieloletnich kontraktów lub powiązań 
o charakterze współwłasnościowym. Powiązania takie występują w jednej z badanych elektrowni. 
Opracowany model pozwala prowadzić analizę konsekwencji ekonomicznych takich powiązań 
poprzez przyjęcie odpowiednich wartości upustów, ale wymaga to kompleksowych badań. 

W tym podrozdziale poddano analizom wpływ drugiego, bardzo istotnego czynnika 
kosztowego logistyki wewnętrznej, jakim jest wysokość opłaty za pusty przejazd powrotny w 
transporcie biomasy. Przyjęto, Ŝe obniŜkę opłaty powrotnej moŜna wynegocjować tym 
skuteczniej im słabsze stawia się wymagania co do terminowości dostaw. Przy duŜej tolerancji 
terminów dostaw spedytor ma bowiem większe moŜliwości dostosowania czasu transportu 
biomasy do innych zleceń realizowanych w drodze powrotnej. Miarą dopuszczalnej tolerancji 
terminów dostaw jest średni czas przechowywania biomasy w magazynie τMag, definiowany 
jako stosunek pojemności magazynu do średniego dziennego strumienia dostaw 
(wykorzystania) biomasy. Deklarowane przez poszczególne elektrownie wartości tego 
parametru podano w Tabeli 6.3.3 na pozycji 11. Przyjęto arbitralnie następującą relację między 
współczynnikiem opłaty powrotnej wpowr, a wartością τMag, pokazaną na rysunku 6.5.1 

τMag ≤3, wpowr=1; τMag =5, wpowr=0.7; τMag =16, wpowr=0.3; τMag ≥45 wpowr=0  (6.5.1) 

gdzie, wartość wpowr=1 oznacza pełną opłatę, wpowr=0 – jej brak. 
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Rys.6.5.1. Przyjęta zaleŜność współczynnika opłaty powrotnej od średniego czasu przetrzymywania 

biomasy w magazynach elektrowni  
Źródło: załoŜenie własne 

Przepis (6.5.1)  wystarcza wprawdzie do przeprowadzenia obliczeń dla badanych elektrowni, 
ale przyjęto teŜ ogólną zasadę, Ŝe między podanymi wyŜej punktami τMag, wartości wpowr 
wyznacza się metodą interpolacji liniowej (Rys.6.5.1).  

Wyniki zastosowania formuły (6.5.1) dla lat 2008, 2010 i 2017 zestawiono w Tabeli 6.5.1, 
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porównując najwaŜniejsze wskaźniki efektywności logistycznej kB/kw, ktrB/kB oraz rentowność 
z ich wartościami uzyskanymi w wariancie podstawowym (patrz Tabela 6.4.2), w którym 
wszystkie elektrownie miały jednakowy współczynnik opłaty powrotnej równy 0.7. 

Tabela 6.5.1. Wpływ zróŜnicowania opłat za transport samochodowy na efektywność poszczególnych 
elektrowni i efektywność łączną  
Źródło: obliczenia własne 

Nr Elektrownia 
Współcz. 

opłaty 
powrot. 

Rok 2008 Rok 2010 Rok 2017 

kB/kw 
ktrB/kB 

% 
Rent. 

% 
kB/kw 

ktrB/kB 
% 

Rent. 
% 

kB/kw 
ktrB/kB 

% 
Rent. 

% 

1 Alberta 
1 2.26 8.52 16.20 2.38 9.24 13.87 3.11 9.01 11.82 

0.7 2.26 8.62 16.22 2.34 9.11 13.88 3.09 8.53 11.94 

2 Zenobia 
1 1.96 10.53 23.32 2.08 11.84 18.63 3.17 17.74 10.34 

0.7 1.96 10.53 23.32 2.15 12.66 18.59 3.08 16.78 10.67 

3 Cecylia 
1 2.09 14.21 13.20 2.15 13.81 11.72 2.92 17.55 6.46 

0.7 2.07 12.96 13.37 2.29 15.43 11.38 2.89 16.26 6.61 

4 Daria 
0 1.65 9.46 5.59 1.91 10.47 4.70 3.07 10.89 0.50 

0.7 1.67 10.82 5.48 1.92 9.64 4.70 3.02 9.23 0.67 

5 Euzebia 
0.7 2.07 9.98 10.16 2.23 9.67 9.75 3.24 8.27 8.05 
0.7 2.07 9.98 10.16 2.23 9.43 9.75 3.23 8.50 8.03 

6 Felicja 
0.7 1.65 10.66 15.78 1.83 10.31 11.39 2.56 10.94 2.44 
0.7 1.65 10.66 15.78 1.83 10.34 11.38 2.59 11.78 2.24 

7 Gertruda 
0.3 2.09 11.17 16.73 2.31 14.12 13.96 3.42 9.71 9.64 
0.7 2.07 11.81 16.72 2.22 13.23 14.14 3.54 12.13 9.10 

 Łącznie 
ind 2.04 10.84 14.82 2.19 11.72 12.60 3.16 11.03 8.14 
0.7 2.03 10.83 14.84 2.20 11.83 12.58 3.18 11.52 8.09 

Charakterystyczne jest, Ŝe elektrownia Daria, która w wariancie podstawowym wykazywała 
najniŜszą rentowność, ma najbardziej korzystne warunki do negocjowania opłaty powrotnej 
(τMag = 45 dni, co daje zerową opłatę powrotną). Uzyskane dla niej wyniki wyróŜniono 
w Tabeli 6.5.1. pogrubioną czcionką. Zwróćmy uwagę, Ŝe elektrownia ta tylko w roku 2008 
poprawiła swoją rentowność dzięki omawianemu usprawnieniu logistyki. W roku 2010 
utrzymała swoją rentowność na tym samym poziomie, a w 2017 jej rentowność spadła 
o blisko 1/3. W tych latach pogorszył się równieŜ znacząco jej udział kosztów transportu 
biopaliw w koszcie pozyskania energii elektrycznej z biomasy. Ten pozorny paradoks jest 
logiczną konsekwencją strategii „solidarnościowej”, w której maksymalizuje się zgodnie 
łączny zysk wszystkich badanych elektrowni. Przy takim podejściu elektrownia Daria, 
mogąca uzyskiwać największe upusty transportowe, realizuje zadania bardziej odległych 
dostaw, co łącznie daje największy efekt dla wszystkich elektrowni i w latach 2010 oraz 2017 
prowadzi do poprawy średniej rentowności. Jest oczywiste, Ŝe w praktyce taka strategia 
byłaby demotywująca dla przedsiębiorstwa wprowadzającego usprawnienia i w warunkach 
wolnej konkurencji moŜe być realizowana wyłącznie w obrębie grupy przedsiębiorstw 
powiązanych własnościowo. W zbiorze badanych elektrowni występuje taka grupa, 
obejmująca elektrownie 1, 2 i 3. Pozostałe przedsiębiorstwa energetyczne działają na zasadzie 
wolnej konkurencji i na ogół nie realizują polityki solidarnościowej (jest to nawet prawnie 
zakazane, jako przejaw praktyk monopolistycznych). Oznacza to, Ŝe dostawy biomasy 
powinny być wyznaczane metodami optymalizacji wielokryterialnej, w badanym przypadku 
w pięciowymiarowej przestrzeni celów (na ogół antagonistycznych), a ostateczne rozwiązanie 
jest wynikiem pewnego kompromisu, który wynika z konfrontacji skuteczności zabiegów 
logistycznych kaŜdego z przedsiębiorstw. 

Dla zilustrowania wpływu wewnętrznej konkurencji między przedsiębiorstwami na 
ekonomikę wykorzystania biomasy w energetyce zawodowej, przeprowadzono optymalizację 
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dwukryterialną, maksymalizując z jednej strony zysk grupy producenckiej elektrowni 1, 2 i 3 
(wnoszą one ponad 40% do produkcji łącznej), a z drugiej – łączny zysk pozostałych 
elektrowni. W tym celu rozwiązywano zadanie optymalizacji skalarnej (4.3.38), (4.3.39), 
w którym składowym instrumentalnej funkcji celu (4.3.35) reprezentującym pierwsze 
kryterium (zysk grupy) przypisano określoną wagę we=wG, a pozostałym – wagę we=(1-wG) 
(patrz komentarz do wzoru 4.3.35). Waga wG reprezentuje ogólnie rozumianą miarę 
sprawności logistycznej przedsiębiorstw grupy, która powoduje, Ŝe są one w stanie pozyskać 
korzystniejsze dla siebie dostawy paliwa niŜ pozostałe elektrownie, gdy wG>0.5 i mniej 
korzystne, gdy wG<0.5. Przyjęcie wartości wG=0.5 oznacza rozwiązanie nominalne, a więc 
zastosowanie strategii solidarnościowej. Rozwiązując takie zadanie optymalizacji dla serii 
wartości wG od 0.01 do 0.99 uzyskano zbiór rozwiązań kompromisowych. Obliczenia 
przeprowadzono dla roku 2010, 2012, 2014 oraz 2017. Rok 2010 moŜna uznać za ostatni okres 
w którym występuje znacząca nadwyŜka podaŜy biomasy. Rok 2012 to z kolei pierwszy rok, 
w którym osiągnięto pełne wykorzystanie zasobów wierzby, rok 2014 przyjęto jako typowy dla 
sytuacji energetyki w okresie braku zasobów, a 2017 – jako ostatni rok analizowanego okresu.  

Ocenę wpływu wewnętrznej konkurencji energetyki zawodowej na efektywność wykorzystania 
biomasy przeprowadzono na podstawie analizy sześciu wskaźników – po dwa w trzech 
grupach. Efektywność elektrowni charakteryzują krzywe Pareto (krzywe kompromisu), tj. zysk 
grupy wobec zysku pozostałych elektrowni oraz zysk łączny w funkcji wagi wG. Sytuację 
przedsiębiorstw otoczenia elektroenergetyki ujmują: dla producentów biomasy – przychód ze 
sprzedaŜy biomasy względem jego wartości nominalnej, dla przedsiębiorstw spedycyjnych – 
przychód z transportu biomasy względem wartości nominalnej. Jako wskaźniki efektywności 
makroekonomicznej wykorzystania biomasy (istotnej dla klienta końcowego), przyjęto średni 
koszt pozyskania energii elektrycznej z biomasy względem węgla oraz koszt transportu 
jednostki energii elektrycznej z biomasy, względem jego wartości nominalnej. Wyniki tych 
analiz przedstawiono zbiorczo na rysunku 6.5.2, a bardziej szczegółową wizualizację 
omawianych efektów w latach 2010, 2012 i 2017 zawierają rysunki 6.5.3 – 6.5.5.  

Wpływ konkurencji wzajemnej elektrowni na ich indywidualne zyski ilustrują wykresy górne 
na rysunku 6.5.2. Monotoniczność krzywych Pareto (rysunek lewy) ujawnia antagonizm celów 
indywidualnych. W roku 2010 zakres zmienności zysków w pełnym zakresie zmian 
współczynnika wG jest względnie mały, mniejszy niŜ spadek zysków łącznych do roku 2012 
(spowodowany coraz ostrzejszymi rygorami polityki klimatycznej) – patrz wykresy na rysunku 
prawym. Świadczy to o praktycznym braku antagonizmów między interesami poszczególnych 
elektrowni w sytuacji nadmiaru biopaliw na rynku. Coraz silniejsze sprzeczności interesów 
ujawniają się w miarę zbliŜania się do ograniczeń zasobów biomasy, wynikających m.in. 
z limitowania zuŜycia biomasy leśnej. Efekt ten obserwuje się juŜ na krzywej Pareto dla roku 
2012, ale skutki ostrej konkurencji o zasoby biopaliw są w pełni widoczne w latach  
2014 – 2017. Krzywe Pareto przecinają się, tzn. zmienność zysków indywidualnych znacznie 
wykracza poza efekty uwarunkowań polityki klimatycznej. Lokalizacja na tych krzywych 
punktu nominalnego (znak ‘o’) sygnalizuje, Ŝe grupa producencka jest bardzo wraŜliwa na 
konkurencję innych elektrowni, natomiast jej przewaga konkurencyjna (wG>0.5) nie wpływa 
znacząco na zyski pozostałych. Oznacza to, Ŝe efektywność grupy silnie zaleŜy od jakości 
biopaliw, które moŜe pozyskiwać od róŜnych dostawców, a koszty transportu mają mniejsze 
znaczenie (są one relatywnie duŜe – patrz Tabela 6.4.2). Taka biomasa jest równieŜ atrakcyjna 
dla pozostałych elektrowni (np. ze względu na koszty transportu), a zatem znaczenie logistyki 
dostaw biopaliw dla grupy jest szczególnie duŜe. Przy braku odpowiednich działań 
logistycznych w roku 2017 moŜe ona utracić do 20% osiągalnych zysków, co daje kwotę około 
5 zł/MWh, a więc około 12% efektów doboru dostaw w stosunku do doboru losowego 
(wg wartości pśr, kBopR/kzBsrR i kw w Tabelach 6.4.2, 6.4.1 i 4.3.2). Zasoby korzystne dla pozostałych 
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elektrowni prawie nie kolidują z potrzebami grupy (strata ich zysku przy logistycznej dominacji 
grupy wynosi ok. 3%).  
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Rys.6.5.2. Charakterystyki wpływu wzajemnej konkurencji przedsiębiorstw energetycznych na 

wskaźniki efektywności elektroenergetyki (wykresy górne), dostawców biopaliw (wykresy środkowe) 
oraz wskaźniki kosztochłonności produkcji energii elektrycznej z biomasy (wykresy dolne) w latach 

2010, 2012, 2014 i 2017. Elektrownie 1, 2, 3, wnoszące około 42% energii do produkcji łącznej, 
tworzą grupę producencką  
Źródło: obliczenia własne 

Specyficzne potrzeby elektrowni naleŜących do grupy mają korzystny wpływ na interesy 
producentów biomasy i spedytorów. Wykresy na rysunkach środkowych pokazują, Ŝe  
w warunkach silnej konkurencji o zasoby (lata 2014 i 2015) ich przychody rosną w miarę 
wzrostu efektywności logistycznej elektrowni tworzących grupę producencką. Zakupuje ona 
bowiem biopaliw droŜsze i transportowane z większych odległości. Wykorzystywanie takich 
biopaliw przez pozostałe elektrownie (gdy wG≈0) moŜe obniŜyć przychody producentów  
i spedytorów o 15 do 20% względem poziomu nominalnego. W warunkach łatwej dostępności 
zasobów (lata 2010 i 2012) efekt ten praktycznie zanika, ale ujawnia się wówczas (szczególnie 
w roku 2012) antagonizm interesów producentów i spedytorów z interesami 
makroregionalnymi energetyki, gdyŜ minimum przychodów osiągają oni w punkcie zbliŜonym 
do nominalnego, a więc najkorzystniejszego w sensie makroregionalnym (patrz Rys. 6.5.3  
i 6.5.4). Wahania tych przychodów są jednak niewielkie (do 4% wartości nominalnych).  

PowyŜszy antagonizm widać pełniej na wykresach dolnych rysunków 6.5.2 – 6.5.5, 
charakteryzujących wpływ konkurencji elektrowni na interesy konsumentów końcowych energii.  
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Rys.6.5.3. Wpływ konkurencji o zasoby biomasy na efektywność zielonej energetyki w roku 2010  
Źródło: obliczenia własne 
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Rys.6.5.4. Wpływ konkurencji o zasoby biomasy na efektywność zielonej energetyki w roku 2012  
Źródło: obliczenia własne 
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Rys.6.5.5. Wpływ konkurencji o zasoby biomasy na efektywność zielonej energetyki w roku w roku 2017  

Źródło: obliczenia własne 

Zestawienie zbiorcze na rysunku 6.5.2 pokazuje, Ŝe koszty pozyskania energii elektrycznej 
z biopaliw zaleŜą od efektywności logistyki ich dostaw do elektrowni w duŜo słabszym 
stopniu niŜ od coraz silniejszych rygorów polityki klimatycznej. Niemniej, wykresy 
szczegółowe na rysunkach 6.5.3 – 6.5.5 ujawniają, Ŝe wahania tych kosztów rosną od 0.5% 
w roku 2010 do 3% w 2017, względem kosztów pozyskania energii z węgla. Daje to kwoty 
odpowiednio od 0.6 zł/MWh do około 4 zł/MWh.  

Jak wspomniano uprzednio zaleŜność kosztów jednostkowych pozyskania i transportu 
jednostki energii elektrycznej z biomasy od efektywności logistycznej grupy, wyraŜonej 
współczynnikiem wG, jest podobna do wykresów środkowych, charakteryzujących przychody 
producentów i spedytorów biomasy (krzywe te nie są identyczne, gdyŜ przychody liczy się 
kwotowo w odniesieniu do masy, a koszty klienta końcowego – w odniesieniu do jednostki 
energii elektrycznej). Oznacza to, Ŝe konsument końcowy dopłaca do energii elektrycznej 
w przybliŜeniu tyle samo, ile zyskują producenci i spedytorzy biomasy. Znaczące róŜnice na 
korzyść konsumentów (bardziej wyraźne minima), pojawiają się tylko w pobliŜu punktu 
nominalnego, dla kosztów transportu w kaŜdym roku, a dla kosztów energii – w okresie 
łatwej dostępności biomasy (2010 i 2012).  

Przeprowadzona analiza pokazuje, Ŝe efektywność ekonomiczna produkcji energii 
elektrycznej z biomasy zaleŜy nie tylko od lokalizacji elektrowni względem dostawców, ale 
takŜe od specyfiki wymagań co do jakości biopaliw. Z tego powodu, w warunkach niedoboru 
biopaliw, elektrownie 1, 2 i 3 są znacznie bardziej uzaleŜnione od konkurencyjnych działań 
pozostałych elektrowni niŜ odwrotnie, co zwiększa znacząco rolę ich procesów logistycznych. 
Pozostałe elektrownie są praktycznie autonomiczne zasobowo, nawet w przypadku osiągania 
ograniczeń zasobów wierzby energetycznej w latach 2012 – 2017 (mają dostęp do 
ekwiwalentnych ekonomicznie biopaliw alternatywnych).  
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6.5.2. Analizy Monte Carlo wpływu losowo ści plonowania wierzby 
energetycznej na efektywno ść ekonomiczn ą jej dostaw dla energetyki.  

Jednym z bardziej niepewnych parametrów prezentowanego modelu jest plonowanie wierzby 
energetycznej. Surowiec ten odgrywa w programie zielonej energetyki bardzo istotną rolę 
jako paliwo w energetyce zawodowej, a takŜe dla rolnictwa jako produkt adresowany 
wyłącznie do energetyki (inne źródła biomasy mają w mniejszym lub większym stopniu 
charakter odpadowy). W wariancie nominalnym omawianym dotychczas załoŜono wartość 
plonowania wierzby równą 10 t suchej masy/ha/rok. Jest to miarodajna wartość oczekiwana, 
niemniej jak podkreśla się w opracowaniach [223], [224], plony wierzby mogą dochodzić do 
15t s.m./ha, a w przypadku niekorzystnych warunków klimatycznych mogą spadać nawet do 
6 t s.m./ha. Odpowiedzią producentów biomasy na zmienność plonowania moŜe być zmiana 
jej ceny średniorocznej. Zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 3.3.21, współczynnik 
elastyczności cenowej szacuje się na 8/10 do 9/11. Oczywiście zmiany cen są stymulowane 
przez producentów biomasy i mogą być znacznie słabsze, gdyby w odczuciu producentów 
mogło to dawać dla nich niekorzystne efekty. W planowaniu dostaw dla energetyki 
plonowanie, podobnie jak ceny, muszą być załoŜone (na poziomie wartości oczekiwanych), 
co daje nominalny plan dostaw. Niemniej interesujących informacji moŜe dostarczyć równieŜ 
analiza niepewności takiego planu. Oceny wpływu niepewności zasobów wierzby na rynek 
biomasy mogą być takŜe bardzo przydatne dla producentów wierzby. Opracowane w ramach 
tej rozprawy narzędzia pozwalają przeprowadzić taką analizę z wykorzystaniem technik 
Monte Carlo. 

Techniki Monte Carlo polegają na wielokrotnym rozwiązywaniu określonego zadania 
z losowymi wartościami parametrów. KaŜdy zestaw wylosowanych parametrów zadania daje 
wynik, który moŜna widzieć jako pojedynczą, losową realizację modelowanego procesu. 
Mając określoną liczbę powtórzeń takich realizacji (czyli repetycji), moŜna określić 
właściwości statystyczne wielkości wyjściowych procesu w postaci histogramów częstości 
wystąpień określonych wartości. Od strony merytorycznej konieczne jest właściwe 
odwzorowanie faktycznych rozkładów prawdopodobieństwa niepewnych parametrów zadania 
oraz statystycznych powiązań tych parametrów (np.: w postaci macierzy kowariancji dla 
zadania statycznego i modeli ARMAX w przypadku istotnych współzaleŜności czasowych – 
dynamicznych) [32]. Od strony technicznej (numerycznej), istotne znaczenie, szczególnie 
przy duŜej liczbie repetycji, moŜe mieć dobór generatora liczb losowych. Techniki Monte 
Carlo omawiają obszerniej prace [19], [54].  

Przeprowadzona w tej pracy analiza niepewności dostaw biomasy jest zadaniem statycznym, 
gdyŜ zasoby są produkowane i zuŜywane w okresie jednego roku (pomijamy moŜliwości 
przesuwania terminu zbiorów w uprawach wieloletnich). Niepewność zasobów wierzby 
energetycznej odwzorowano w dwojaki sposób:  

a) przyjmując wartość nominalną współczynnika plonowania równą 10 t s.m./ha i zakładając 
jednakową dla wszystkich dostawców (w całym kraju) odchyłkę losową o rozkładzie 
równomiernym ± 2 t s.m./ha, 

b) dla kaŜdego spośród 21 dostawców wylosowano indywidualną odchyłkę, o rozkładzie 
równomiernym, od wartości uzyskanych wyŜej, w zakresie ±1 t s.m./ha. 

Odchyłka w punkcie a) odwzorowuje ogólną niepewność zasobów spowodowaną przykładowo 
niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, natomiast odchyłka w punkcie b) odzwierciedla 
efekt konkurencji odbiorców spoza energetyki oraz lokalne wahania plonowania. Ze względu 
na specyfikę plonowania moŜna przyjąć, Ŝe odchyłki w kolejnych repetycjach, a takŜe odchyłki 
b) między dostawcami są wzajemnie niezaleŜne. ZałoŜenie rozkładu równomiernego wydaje się 
być racjonalne, ze względu na brak przesłanek do przyjęcia innego rozkładu. 
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Reakcję rynku biomasy na zmiany plonowania wierzby ujęto w dwóch wariantach: 
w pierwszym załoŜono brak reakcji rynku na te zmiany, tzn. niezaleŜność cen wierzby, czyli 
stałą cenę zakupu wierzby loco hurtownia równą jej wartości nominalnej. W wariancie drugim 
załoŜono współczynnik elastyczności cenowej równy 0.8, wg Tabeli 3.3.21, w celu zbadania 
w jakim stopniu zmiany cen wierzby są korzystne lub niekorzystne dla producentów tego 
paliwa. Cenę ogólnokrajową ustala się z takim współczynnikiem według plonowania 
ogólnokrajowego (podpunkt a), tj. bez uwzględnienia wahań lokalnych między dostawcami. 

Badania symulacyjne przeprowadzono dla scenariuszy rozwoju energetyki na rok 2010, 2012 
i 2017. Rok 2010 charakteryzuje się jeszcze nadmiarem podaŜy wierzby, chociaŜ niektórzy 
dostawcy sprzedają juŜ w całości jej zasoby. W roku 2012 uzyskuje się po raz pierwszy 100% 
wykorzystania zasobów wierzby, przy niezbyt duŜym jej udziale w ogólnym zuŜyciu biopaliw 
(patrz Tabela 6.4.3). Natomiast rok 2017 (graniczny) charakteryzuje juŜ znaczący udział 
wierzby, a równocześnie brak moŜliwości wykorzystania biomasy leśnej, czyli silniejsze 
uzaleŜnienie energetyki od dostaw wierzby. Dla tego roku przeprowadzono równieŜ symulacje 
przy załoŜeniu większego zakresu niepewności plonowania, tj. ±4 t.s.m./ha w skali 
ogólnokrajowej i ±2 t.s.m./ha lokalnie. Obliczenia przeprowadzono wg kryterium 
maksymalizacji łącznego zysku wszystkich elektrowni (z jednakowymi wagami we we wzorze 
4.3.35). ZałoŜono teŜ nominalne wartości wszystkich parametrów modelu (oprócz 
plonowania wierzby i jej cen), jak w podrozdziałach 6.3 i 6.4.  

Wyniki analiz przedstawiono na rysunkach 6.5.6 – 6.5.9 w postaci histogramów częstości 
wystąpienia (empirycznych rozkładów prawdopodobieństwa) wartości badanych wskaźników. 
Wyznaczono rozkłady zysku elektrowni, jako miary efektywności energetyki oraz kosztów 
jednostkowych transportu i pozyskania energii z wierzby, charakteryzujące efektywność 
logistyki wewnętrznej. Z drugiej strony zbadano rozkłady przychodu ze sprzedaŜy wierzby, 
kosztu dostaw (zakup + transport) oraz stopnia wykorzystania jej zasobów jako wskaźników 
efektywności produkcji wierzby. KaŜdy z rysunków 6.5.6 – 6.5.9 porównuje dwa omówione 
wyŜej warianty reakcji rynku biomasy na zmiany podaŜy wierzby. Dwa rzędy wykresów 
górnych (6 histogramów) pokazują sytuację, gdy ceny wierzby pozostają stałe (wsp.el.cen=0), 
a dwa dolne rzędy (6 histogramów) – efekty dostosowywania cen do podaŜy ze współczynnikiem 
elastyczności 0.8 (wsp.el.cen=0.8). Na rysunkach pokazano teŜ (pionową linią przerywaną) 
pozycję wartości oczekiwanej i jej wartość (skrót sr=…) oraz odchylenie standardowe (σ=…).  

We wszystkich przypadkach stwierdzono bardzo słabą wraŜliwość zysku elektrowni na 
wahania zasobów wierzby. Oznacza to bardzo dobrą sytuację dla elektrowni, wynikającą z ich 
silnej pozycji na rynku biopaliw, m.in. ze względu na dostępność biopaliw alternatywnych 
(brykiety ze słomy). Wskaźniki charakteryzujące sytuację producentów wierzby są znacznie 
bardziej zróŜnicowane i zaleŜne od ogólnego stanu zasobów.  

Rysunek 6.5.6 pokazuje, Ŝe w roku 2010 wahania zasobów wierzby przy utrzymaniu jej 
stałych cen nie wpływają znacząco na funkcjonowanie energetyki, natomiast dla producentów 
– implikują umiarkowanie regularne rozkłady prawdopodobieństwa badanych wskaźników 
z niewielkim rozrzutem. UzaleŜnienie ceny od wielkości zasobów zmienia bardzo znacząco 
wszystkie rozkłady prawdopodobieństwa. Dla wskaźników energetyki ich wartości oczekiwane 
i odchylenia standardowe są bardzo podobne, natomiast dla producentów biomasy – znacząco 
mniej korzystne. W szczególności rozkłady przychodów ze sprzedaŜy i wykorzystania zasobów 
wierzby są bardzo nieregularne, a wartości oczekiwane (na rysunkach symbol sr) są znacząco 
niŜsze niŜ przy stałej cenie. Jest to zrozumiałe w świetle nominalnego wykorzystania tego 
zasobu w roku 2010 wynoszącego 59% (Tabela 6.4.3), a więc względnie niskiego. Oznacza to, 
Ŝe dostawcy biomasy będą zainteresowani utrzymaniem stałych cen wierzby, gdyŜ daje im to 
lepsza i bardziej przewidywalną pozycję na rynku. 
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Rys.6.5.6. Losowość wybranych wskaźników efektywności dostaw biomasy do energetyki zawodowej 

w roku 2010, przy załoŜeniu losowego plonowania wierzby w zakresie ±2 t.s.m./ha w skali 
ogólnokrajowej i ±1 t.s.m./ha lokalnie oraz elastyczności cen wierzby równej 0 i 0.8  

Źródło: obliczenia własne 

W roku 2012 sytuacja dostawców jest korzystniejsza, co widać na Rys. 6.5.7. W tym 
przypadku utrzymanie stałej ceny nie daje tak ewidentnych korzyści jak w roku 2010, a wręcz 
rozkłady prawdopodobieństwa kosztów dostaw wierzby i wykorzystania zasobów są 
korzystniejsze, przy załoŜeniu dostosowywania cen do wielkości sprzedaŜy. Wartości 
oczekiwane są bardzo podobne w obu przypadkach, ale odchylenie standardowe (symbol σ na 
rysunkach) kosztu pozyskania energii z wierzby jest znacznie mniejsze przy stałej cenie 
(σ=0.02, wobec 0.14). Zmienna cena odbija się zauwaŜalnie na zmienności zysku elektrowni, 
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który waha się w przybliŜeniu równomiernie w zakresie ±1% (wobec około  
20% zmienności wielkości zasobów).  
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Rys.6.5.7. Losowość wybranych wskaźników efektywności dostaw biomasy do energetyki zawodowej 

w roku 2012, przy załoŜeniu losowego plonowania wierzby w zakresie ±2 t.s.m./ha w skali 
ogólnokrajowej i ±1 t.s.m./ha lokalnie oraz elastyczności cen wierzby równej 0 i 0.8  

Źródło: obliczenia własne 

Wyniki uzyskane dla roku 2017 ujawniają zmniejszenie wraŜliwości producentów biomasy na 
wahania plonowania wierzby w stosunku do roku 2012. Wartości oczekiwane przychodów ze 
sprzedaŜy wierzby względem przychodów nominalnych wzrosły o 4% (w roku 2017 
w stosunku do roku 2012). Rozkłady prawdopodobieństwa tego wskaźnika są teŜ bardziej 
regularne niŜ w roku 2012. Mniej regularny jest jedynie rozkład kosztów transportu energii 
z wierzby. W tym roku (2017) uzaleŜnienie cen od wielkości zasobów daje producentom 
większe korzyści, wyraŜone wzrostem wartości oczekiwanej przychodów ze sprzedaŜy o 1%, 
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ale przede wszystkim dwukrotnym obniŜeniem rozrzutu tych przychodów od σ=0.13 do σ=0.07. 
Równocześnie obserwujemy blisko 20-krotne zwiększenie rozrzutu zysków elektrowni, 
jakkolwiek w dalszym ciągu jest on niewielki (tj. około ±1.5%). 
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Rys.6.5.8. Losowość wybranych wskaźników efektywności dostaw biomasy do energetyki zawodowej w 

roku 2017, przy załoŜeniu losowego plonowania wierzby w zakresie ±2 t.s.m./ha w skali ogólnokrajowej 
i ±1 t.s.m./ha lokalnie oraz elastyczności cen wierzby równej 0 i 0.8  

Źródło: obliczenia własne 

Wyniki za rok 2012 i 2017 wskazują, Ŝe w miarę wzrostu udziału wierzby w zuŜyciu biopaliw 
wystąpi coraz silniejsza tendencja do uelastyczniania jej cen. Niemniej nie daje to 
ewidentnych korzyści dostawcom, a ogólnie zmienność zasobów wpływa niekorzystnie na ich 
sytuację. Potwierdzają to wyniki pokazane na Rys. 6.5.9 dla roku 2017 uzyskane przy 
załoŜeniu dwukrotnie większego zakresu niepewności plonowania wierzby. Widać na nich, Ŝe 
przy takim załoŜeniu moŜe dochodzić do niepełnego wykorzystania zasobów wierzby 
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i znaczącego spadku przychodów dla producentów (średnia = 0.96), przy duŜym rozrzucie 
(σ=0.19). Równocześnie w dalszym ciągu wahania te prawie nie wpływają na zyski elektrowni. 
Uelastycznienie ceny daje w tym przypadku podobne efekty, jak w pokazane na Rys.6.5.8. 
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Rys.6.5.9. Losowość wybranych wskaźników efektywności dostaw biomasy do energetyki zawodowej 

w roku 2017, przy załoŜeniu duŜych zmian plonowania wierzby w zakresie ±4 t.s.m./ha w skali 
ogólnokrajowej i ±2t.s.m./ha lokalnie oraz współczynnika elastyczności cen równego 0.8  

Źródło: obliczenia własne 

Wszystkie przedstawione rozkłady uzyskano przy liczbie repetycji 3000, co daje wystarczającą 
stacjonarność charakterystyk probabilistycznych, nawet w przypadku bardzo nieregularnych 
rozkładów. Potwierdziły to wielokrotne symulacje przeprowadzone w środowisku MATLAB  
z wykorzystaniem standardowego generatora liczb losowych (funkcja rand). Niektóre  
z symulacji poprzedzało resetowanie parametrów generatora, inne prowadzono w jednym ciągu, 
przy róŜnych wartościach początkowych. Pojedyncza symulacja (3000 repetycji) wymagała 
około 2 godzin obliczeń, na procesorze Intel Core2 Duo P8700, 2.53 GHz, 2GB RAM. 



 285 

Potwierdzeniem tej stacjonarności jest porównanie rozkładów pokazanych na dolnych 
wykresach rysunku 6.5.8 z rysunkiem 6.5.10. 
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Rys.6.5.10. Ilustracja stacjonarności rozkładów wyznaczonych metodą Monte Carlo dla zasobów 

wierzby w roku 2017. Rozkłady uzyskano przy takich samych parametrach, jak pokazane na 
Rys.6.5.8. (ze współczynnikiem elastyczności cen wierzby równym 0.8)  

Źródło: opracowanie własne 

6.6. Analiza kierunków działa ń w zakresie optymalizacji procesów 
logistycznych dostaw biomasy dla energetyki zawodow ej 
w makroregionie południowym 
Analizę działań ukierunkowanych na usprawnienia procesów logistycznych dostaw biomasy 
naleŜy odnieść zarówno do procesów logistyki wewnętrznej przedsiębiorstw energetycznych, 
jak i do makrologistyki, tj. oddziaływania na bazę zasobową biomasy. Sprawność procesów 
logistyki wewnętrznej najlepiej oddaje efekt ekonomiczny zastosowania biomasy, osiągnięty 
przy określonych uwarunkowaniach zewnętrznych (ograniczenia popytu na energię 
elektryczną, ograniczenia popytu na certyfikaty, ogólnie rozumiana sytuacja na rynku 
biopaliw) oraz przy określonych dla danej elektrowni uwarunkowaniach technologicznych 
współspalania. Usprawnienia procesów logistyki wewnętrznej powinny iść w kierunku 
pozyskania najkorzystniejszych dostaw biopaliw oraz zapewnienia sprawnej obsługi 
rozładunku dostaw biomasy, jej magazynowania i przetwarzania, w dostosowaniu do 
moŜliwości technologicznych przetwarzania biomasy.  

Określenie moŜliwości technologicznych przetwarzania biomasy jest decyzją strategiczną 
przedsiębiorstwa, za którą muszą iść odpowiednie działania inwestycyjne i formalne (ustalenie 
warunków koncesji na współspalanie). Potrzeba dostosowania obsługi rozładunku dostaw 
biomasy, jej magazynowania i przetwarzania, do tych moŜliwości jest w pełni uświadamiana 
w badanych elektrowniach i nie wymaga duŜych kosztów. W związku z tym w badaniach 
prowadzonych w ramach tej rozprawy załoŜono, Ŝe logistyka rozładunku magazynowania 
i przetwarzania biomasy nie jest „wąskim gardłem” efektywności jej wykorzystania. Uzyskano 
to zakładając, Ŝe odpowiednie ograniczenia omawiane w podrozdziale 4.3.3 nie są aktywne. 

Problem maksymalizacji efektów ekonomicznych współspalania moŜna rozwiązać przez 
wykorzystanie opracowanego pakietu optymalizującego zysk przedsiębiorstwa w wariancie 
nominalnym, a takŜe przez załoŜenie odpowiednio wysokiego współczynnika we preferencji 
własnych interesów we wzorze (4.3.35), wobec pozostałych przedsiębiorstw (podobnie jak  
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w analizach prezentowanych w podrozdziale 6.5.1). Pozwala to oszacować moŜliwy do 
osiągnięcia zakres redukcji kosztów dostaw. Oczywiście, obliczenia zakładają pewien 
ustalony sposób określania cen biopaliw i kosztów transportu. Koszty te zaleŜą od sprawności 
słuŜb zaopatrzenia przedsiębiorstwa, co daje moŜliwości zwiększania zysków 
przedsiębiorstwa, pominięte w analizach prowadzonych w tej rozprawie, ale moŜliwe do 
uwzględnienia w opracowanym modelu (o ile dostępne są odpowiednie dane). 

Zastosowanie technik optymalizacji umoŜliwia (między innymi) wykrywanie „wąskich 
gardeł” efektywności makroregionalnej i lokalnej wykorzystania biomasy 
w elektroenergetyce zawodowej w oparciu o analizę cen dualnych ograniczeń dla rozwiązania 
optymalnego [204]. Ceną dualną ograniczenia nazywa się pochodną wskaźnika jakości 
zadania optymalizacji (funkcji J(X) – wzór 4.3.39) względem wartości ograniczenia, 
tj. względem wartości elementu wektora B we wzorze (4.3.38), odpowiadającego badanemu 
ograniczeniu. Algorytm optymalizacji oblicza standardowo wszystkie ceny dualne, przy czym 
dla ograniczeń nieaktywnych cena jest równa 0 (wartość takiego ograniczenia nie wpływa na 
optymalne rozwiązanie zadania), a opracowany pakiet produkuje ich raport. W omawianym 
zadaniu cena ograniczenia wyraŜona jest w tys.zł/jednostkę wielkości ograniczanej. 

Załącznik 3 zawiera pełny raport stanu ograniczeń zadania wraz ze wszystkimi raportami 
dostaw biomasy dla roku 2010. Rok 2010 przyjęto jako interesujący, a zarazem aktualny 
przykład. Najbardziej interesujące fragmenty raportów ograniczeń dla lat 2008, 2010 i 2017 
przedstawiono poniŜej w Tabelach 6.6.1 – 6.6.4.  

Raport wykorzystania środków transportu w Tabeli 6.6.1 pokazuje silną dominację transportu 
wielkotonaŜowego (co odpowiada stanowi faktycznemu). Stosowane są jednak takŜe lekkie 
samochody 2.osiowe, które są najtańsze w transporcie bliskim (patrz rysunki 3.4.1 i 3.4.3).  

W tej samej tabeli zamieszczono równieŜ raport ograniczeń technologicznych udziału masy 
biopaliw w masie mieszanki paliwowej (Mbiop/Mpaliw). Ograniczenia te są aktywne we 
wszystkich uzyskanych rozwiązaniach zadania, co oznacza, Ŝe są one bardzo istotne. Wpływają 
teŜ bardzo silnie na efektywność ekonomiczną elektrowni, o czym świadczą ceny dualne 
pokazane w Tabeli 6.6.1, na poz. 258 – 285. Podane tam liczby oznaczają przyrost łącznego 
zysku operacyjnego rocznego wszystkich elektrowni, wskutek zwiększenia o 1% dopuszczalnej 
wartości Mbiop/Mpaliw, w całym okresie danego sezonu. Przykładowo dla Elektrowni Euzebia 
daje to rocznie kwotę 1.245 mln zł (suma pozycji 274 – 277). Według danych zawartych 
w Tablicy 6.4.4 roczny zysk tej elektrowni wynosił 118.447 mln zł (iloczyn zysku średniego 
16.921 zł/MWh i produkcji rocznej 7 TWh). Zatem zwiększenie ograniczenia technologicznego 
w tej elektrowni o 1% zwiększa zysk łączny o 1% jej zysku rocznego (1.245/118.447≅0.01). 
Dla innych elektrowni analogiczne szacunki dają słabszy efekt tego ograniczenia, od 0.5% do 
1%, średnio dla wszystkich 0.66% zysku na 1% ograniczenia. Są to jednak wartości wysokie, 
porównywalne z efektami zwiększenia produkcji. Wykorzystując ceny dualne ograniczeń 
produkcji, zawarte w Tabeli 6.6.2 (oznaczają one wzrost zysku w tys.zł wskutek wzrostu 
produkcji w sezonie o 1 GWh), moŜna wykazać, Ŝe dla Elektrowni Euzebia zwiększenie 
produkcji o 1% zwiększa jej zysk o 1.12%, a średnio – wzrost produkcji wszystkich elektrowni 
o 1% zwiększa zysk łączny o 0.65%72.  

                                                 
72 Suma cen dualnych w Tabeli 6.6.2 dla Elektrowni Euzebia wynosi 0.076 mln.zł, co oznacza wzrost jej zysku 
o 0.064% wskutek wzrostu produkcji o 4 GWh (4 sezony), tj. o 0.057% z 7.0 TWh/rok. Wzrost produkcji o 1% 
oznacza więc wzrost zysku o 1.12%. Z kolei suma wszystkich cen dualnych w Tabeli 6.6.2 oznacza wzrost 
zysku łącznego wskutek zwiększenia produkcji o 28 GWh (4 sezony dla kaŜdej z 7.elektrowni). Daje to kwotę 
0.446 mln zł, tj. 0.055% kwoty 833 mln zł zysku łacznego, a wzrost produkcji o 28 GWh stanowi 0.084% 
łącznej produkcji 33400 GWh. Zatem wzrost produkcji o 1% zwiększa zysk łączny o 0.65%.  
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Tabela 6.6.1. Raport stanu wybranych ograniczeń optymalnych dostaw biomasy dla roku 2008. 
W kolejnych kolumnach podano: Nr – nr kolejny ograniczenia; Okres – okres roku, którego ograniczenie 
dotyczy; Typ – rodzaj ograniczenia i jednostkę wielkości ograniczanej; Nazwa – obiekt modelu, którego 

dotyczy ograniczenie; Max – wartość ograniczenia, Wykorz – ilość jednostek wykorzystanych w 
rozwiązaniu zadania; Zostało – margines (zapas) wielkości ograniczanej (0 dla ograniczeń aktywnych); 

W% – procentowy stopień wykorzystania ograniczenia Wykorz/Max*100; dJ/dOgr – cenę dualną 
ograniczenia w tys.zł/jednostkę wielkości ograniczanej  

Źródło: obliczenia własne 
Raport wykorzystania środków transportu biopaliw 

Nr Okres Typ Nazwa Max Wykorz. Zostało W% dJ/dOgr 
198. za rok tysięcy kursów Sam2o 20.000 0.311 19.689 2 0.00 
199. za rok tysięcy kursów Kont4o 20.000 16.408 3.592 82 0.00 
200. za rok tysięcy kursów TIR4o 45.000 11.401 33.599 25 0.00 
201. za rok tysięcy kursów Nacz5o 65.000 38.616 26.384 59 0.00 

Raport ograniczeń udziału wagowego biomasy w paliwie (Mbiop/Mpaliw) 
Nr Okres Typ Nazwa Max Wykorz. Zostało W% dJ/dOgr 
258. zima Mbiop/Mpaliw % Alberta 14.973 14.973 0.000 100 165.59 
259. wiosna Mbiop/Mpaliw % Alberta 14.973 14.973 0.000 100 71.80 
260. lato Mbiop/Mpaliw % Alberta 14.973 14.973 0.000 100 112.35 
261. jesień Mbiop/Mpaliw % Alberta 14.973 14.973 0.000 100 121.91 
262. zima Mbiop/Mpaliw % Zenobia 9.000 9.000 0.000 100 306.67 
263. wiosna Mbiop/Mpaliw % Zenobia 9.000 9.000 0.000 100 133.18 
264. lato Mbiop/Mpaliw % Zenobia 9.000 9.000 0.000 100 207.92 
265. jesień Mbiop/Mpaliw % Zenobia 9.000 9.000 0.000 100 229.41 
266. zima Mbiop/Mpaliw % Cecylia 9.784 9.784 0.000 100 332.78 
267. wiosna Mbiop/Mpaliw % Cecylia 9.784 9.784 0.000 100 144.41 
268. lato Mbiop/Mpaliw % Cecylia 9.784 9.784 0.000 100 225.31 
269. jesień Mbiop/Mpaliw % Cecylia 9.784 9.784 0.000 100 244.55 
270. zima Mbiop/Mpaliw % Daria 6.000 6.000 0.000 100 140.79 
271. wiosna Mbiop/Mpaliw % Daria 6.000 6.000 0.000 100 65.64 
272. lato Mbiop/Mpaliw % Daria 6.000 6.000 0.000 100 108.03 
273. jesień Mbiop/Mpaliw % Daria 6.000 6.000 0.000 100 126.27 
274. zima Mbiop/Mpaliw % Euzebia 10.000 10.000 0.000 100 436.80 
275. wiosna Mbiop/Mpaliw % Euzebia 10.000 10.000 0.000 100 189.68 
276. lato Mbiop/Mpaliw % Euzebia 10.000 10.000 0.000 100 296.07 
277. jesień Mbiop/Mpaliw % Euzebia 10.000 10.000 0.000 100 321.91 
278. zima Mbiop/Mpaliw % Felicja 19.238 19.238 0.000 100 64.90 
279. wiosna Mbiop/Mpaliw % Felicja 19.238 19.238 0.000 100 29.70 
280. lato Mbiop/Mpaliw % Felicja 19.238 19.238 0.000 100 48.48 
281. jesień Mbiop/Mpaliw % Felicja 19.238 19.238 0.000 100 55.79 
282. zima Mbiop/Mpaliw % Gertruda 10.000 10.000 0.000 100 413.91 
283. wiosna Mbiop/Mpaliw % Gertruda 10.000 10.000 0.000 100 193.26 
284. lato Mbiop/Mpaliw % Gertruda 10.000 10.000 0.000 100 318.79 
285. jesień Mbiop/Mpaliw % Gertruda 10.000 10.000 0.000 100 373.48 

Ograniczenie technologiczne powinno być respektowane w kaŜdej chwili czasu, a zatem, jeśli 
zuŜycie biomasy nie jest utrzymywane stale na jego poziomie, to średnie zuŜycie musi być 
niŜsze od wartości dopuszczalnej, co powoduje straty rzędu 0.5 do 1% zysku na 1% udziału 
wagowego biomasy. Warto tu nadmienić, Ŝe z danych zamieszczonych w Rozdziale 5 wynika, 
iŜ elektrownie często pracują poniŜej ograniczenia technologicznego, a więc nie wykorzystują 
w praktyce moŜliwości jakie stwarza dostępne uzbrojenie techniczne do współspalania, 
co znacząco obniŜa ich zyski. Prawdopodobnie jest to związane z obawą przed zwiększonym 
ryzykiem uszkodzeń aparatury przy większym wykorzystaniu biomasy, niemniej utrzymanie 
równomiernego zuŜycia biomasy wydaje się być istotnym elementem efektywnej logistyki 
wewnętrznej.  
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Tabela 6.6.2. Raport stanu ograniczeń wielkości produkcji (popytu na energię) w roku 2008  
Źródło: obliczenia własne 

Nr Okres Typ Nazwa Max Wykorz. Zostało W% dJ/dOgr 
334. zima produkcja [GWh] Alberta 1122.792 1122.792 0.000 100 23.86 
335. wiosna produkcja [GWh] Alberta 487.958 487.958 0.000 100 23.85 
336. lato produkcja [GWh] Alberta 762.079 762.079 0.000 100 23.85 
337. jesień produkcja [GWh] Alberta 827.172 827.172 0.000 100 23.85 
338. zima produkcja [GWh] Zenobia 1824.538 1824.538 0.000 100 16.60 
339. wiosna produkcja [GWh] Zenobia 792.931 792.931 0.000 100 16.60 
340. lato produkcja [GWh] Zenobia 1238.378 1238.378 0.000 100 16.60 
341. jesień produkcja [GWh] Zenobia 1344.154 1344.154 0.000 100 16.62 
342. zima produkcja [GWh] Cecylia 1929.799 1929.799 0.000 100 15.87 
343. wiosna produkcja [GWh] Cecylia 838.677 838.677 0.000 100 15.86 
344. lato produkcja [GWh] Cecylia 1309.822 1309.822 0.000 100 15.85 
345. jesień produkcja [GWh] Cecylia 1421.701 1421.701 0.000 100 15.85 
346. zima produkcja [GWh] Daria 912.269 912.269 0.000 100 5.19 
347. wiosna produkcja [GWh] Daria 396.466 396.466 0.000 100 5.49 
348. lato produkcja [GWh] Daria 619.189 619.189 0.000 100 5.72 
349. jesień produkcja [GWh] Daria 672.077 672.077 0.000 100 6.07 
350. zima produkcja [GWh] Euzebia 2456.108 2456.108 0.000 100 19.00 
351. wiosna produkcja [GWh] Euzebia 1067.407 1067.407 0.000 100 19.00 
352. lato produkcja [GWh] Euzebia 1667.047 1667.047 0.000 100 18.99 
353. jesień produkcja [GWh] Euzebia 1809.438 1809.438 0.000 100 18.99 
354. zima produkcja [GWh] Felicja 385.960 385.960 0.000 100 14.23 
355. wiosna produkcja [GWh] Felicja 167.735 167.735 0.000 100 15.08 
356. lato produkcja [GWh] Felicja 261.964 261.964 0.000 100 15.83 
357. jesień produkcja [GWh] Felicja 284.340 284.340 0.000 100 16.69 
358. zima produkcja [GWh] Gertruda 3087.679 3087.679 0.000 100 16.97 
359. wiosna produkcja [GWh] Gertruda 1341.883 1341.883 0.000 100 17.37 
360. lato produkcja [GWh] Gertruda 2095.716 2095.716 0.000 100 17.74 
361. jesień produkcja [GWh] Gertruda 2274.722 2274.722 0.000 100 18.28 

Ze względu na znaczenie ograniczeń udziału wagowego biopaliw w mieszance podawanej do 
kotła, optymalizacja doboru paliwa winna obejmować nie tylko minimalizację kosztu 
transportu, ale równieŜ osiągnięcie moŜliwie duŜej produkcji zielonych certyfikatów przy 
ustalonym ograniczeniu technologicznym. Z tego punktu widzenia niekorzystny wpływ na 
ekonomikę produkcji ma wilgotność biopaliw, gdyŜ obniŜa udział energii biomasy w energii 
mieszanki paliwowej przy załoŜonym udziale wagowym, co daje taki sam efekt, jak obniŜenie 
udziału wagowego, a więc straty porównywalne ze skutkami obniŜenia produkcji. Ujawnia to 
duŜą rolę logistyki dostaw w zakresie doboru paliwa, ze względu na jego właściwości. 
Dobór ten jest często antagonistyczny w stosunku do kryterium kosztowego i nie jest 
moŜliwy bez wykorzystania technik optymalizacyjnych, ze względu na wielość czynników 
jakie naleŜy wziąć pod uwagę. O ile doświadczony specjalista działu zaopatrzenia elektrowni 
jest w stanie dobrać najkorzystniejszych ekonomicznie dostawców i środki transportu bez 
wsparcia narzędziami komputerowymi, to dobór biopaliw dający najlepsze wykorzystanie 
ograniczeń technologicznych nie jest moŜliwy bez zastosowania technik optymalizacyjnych.  

Dla porównania w Tabeli 6.6.3 pokazano ceny dualne ograniczeń popytu na zielone 
certyfikaty w latach 2008 i 2010. Są one określane dla grupy producenckiej łącznie 
(elektrownie takiej grupy mają prawo bilansować certyfikaty łącznie) lub pojedynczych 
elektrowni. W opracowanym pakiecie obliczeniowym ograniczenia te nałoŜono oddzielnie dla 
kaŜdego sezonu, chociaŜ są one rozliczane za okres całego roku, a więc istnieje moŜliwość 
ich sprzedaŜy przez cały rok, bez względu na czas produkcji zielonej energii. Wprowadzenie 
ograniczeń sezonowych zmniejsza jednak ryzyko nadprodukcji zielonej energii. Brak 
moŜliwości zbycia certyfikatów do końca roku (formalnie – do 31 marca kaŜdego roku) 
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oznacza duŜe straty dla elektrowni. W roku 2008 ograniczenia te nie były aktywne, ale stopień 
ich wykorzystania był wysoki (od 80 do 96%). Oznacza to, Ŝe juŜ w roku 2008 elektrownie 
powinny były na bieŜąco monitorować sytuację na giełdzie energii i dostosowywać produkcję 
zielonej energii, a więc i dostawy biomasy, do popytu na certyfikaty w celu uniknięcia ich 
nadprodukcji. Potrzeba stałego monitorowania giełdy ujawnia się w pełni w roku 2010. 
Wszystkie badane elektrownie nie osiągają wprawdzie w tym roku średnio ograniczenia 
popytowego (patrz Tabela 6.4.1 i Rys.6.4.1), ale grupa producencka (Alberta, Zenobia 
i Cecylia) oraz Elektrownia Euzebia muszą juŜ ograniczyć zuŜycie biomasy w okresie od 
grudnia do sierpnia włącznie (wg definicji sezonów w podrozdziale 4.3.1) aby uniknąć 
nadprodukcji certyfikatów. Ceny dualne w Tabeli 6.6.3 oznaczają przyrost zysku w tys.zł, 
wskutek zwiększenia sprzedaŜy certyfikatów o 1% własnej produkcji energii w sezonie.  

Tabela 6.6.3. Raport ograniczeń popytu na zielone certyfikaty w latach 2008 i 2010  
Źródło: obl. własne 

Raport ograniczeń sprzedaŜy certyfikatów pochodzenia energii z biomasy w roku 2008 
Nr Okres Typ Nazwa Max Wykorz. Zostało W% dJ/dOgr 
362. zima ECert/Esum % grupa 1 11.131 10.682 0.450 96 0.00 
363. wiosna ECert/Esum % grupa 1 11.131 10.705 0.426 96 0.00 
364. lato ECert/Esum % grupa 1 11.131 10.642 0.489 96 0.00 
365. jesień ECert/Esum % grupa 1 11.131 10.284 0.847 92 0.00 
366. zima ECert/Esum % Daria 6.250 4.802 1.448 77 0.00 
367. wiosna ECert/Esum % Daria 6.250 5.031 1.219 80 0.00 
368. lato ECert/Esum % Daria 6.250 4.748 1.502 76 0.00 
369. jesień ECert/Esum % Daria 6.250 4.999 1.252 80 0.00 
370. zima ECert/Esum % Euzebia 10.417 10.069 0.348 97 0.00 
371. wiosna ECert/Esum % Euzebia 10.417 10.065 0.353 97 0.00 
372. lato ECert/Esum % Euzebia 10.417 10.055 0.362 97 0.00 
373. jesień ECert/Esum % Euzebia 10.417 10.059 0.358 97 0.00 
374. zima ECert/Esum % Felicja 20.040 16.106 3.934 80 0.00 
375. wiosna ECert/Esum % Felicja 20.040 16.759 3.281 84 0.00 
376. lato ECert/Esum % Felicja 20.040 17.240 2.801 86 0.00 
377. jesień ECert/Esum % Felicja 20.040 16.685 3.355 83 0.00 
378. zima ECert/Esum % Gertruda 10.417 9.299 1.118 89 0.00 
379. wiosna ECert/Esum % Gertruda 10.417 8.483 1.935 81 0.00 
380. lato ECert/Esum % Gertruda 10.417 8.628 1.790 83 0.00 
381. jesień ECert/Esum % Gertruda 10.417 8.428 1.989 81 0.00 

Raport ograniczeń sprzedaŜy certyfikatów pochodzenia energii z biomasy w roku 2010 
362. zima ECert/Esum % grupa 1 10.210 10.210 0.000 100 1698.80 
363. wiosna ECert/Esum % grupa 1 10.210 10.210 0.000 100 163.53 
364. lato ECert/Esum % grupa 1 10.210 10.210 0.000 100 496.26 
365. jesień ECert/Esum % grupa 1 10.210 10.053 0.157 98 0.00 
366. zima ECert/Esum % Daria 5.733 4.947 0.786 86 0.00 
367. wiosna ECert/Esum % Daria 5.733 5.129 0.604 89 0.00 
368. lato ECert/Esum % Daria 5.733 5.017 0.716 88 0.00 
369. jesień ECert/Esum % Daria 5.733 5.090 0.643 89 0.00 
370. zima ECert/Esum % Euzebia 9.555 9.555 0.000 100 822.82 
371. wiosna ECert/Esum % Euzebia 9.555 9.555 0.000 100 86.22 
372. lato ECert/Esum % Euzebia 9.555 9.555 0.000 100 262.91 
373. jesień ECert/Esum % Euzebia 9.555 9.078 0.477 95 0.00 
374. zima ECert/Esum % Felicja 18.382 16.213 2.169 88 0.00 
375. wiosna ECert/Esum % Felicja 18.382 16.020 2.362 87 0.00 
376. lato ECert/Esum % Felicja 18.382 17.060 1.322 93 0.00 
377. jesień ECert/Esum % Felicja 18.382 15.428 2.953 84 0.00 
378. zima ECert/Esum % Gertruda 9.555 8.693 0.863 91 0.00 
379. wiosna ECert/Esum % Gertruda 9.555 8.140 1.415 85 0.00 
380. lato ECert/Esum % Gertruda 9.555 8.167 1.388 85 0.00 
381. jesień ECert/Esum % Gertruda 9.555 8.586 0.969 90 0.00 
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Według danych zawartych w raportach zamieszczonych w Załączniku 3, grupa producencka 
osiąga w roku 2010 zysk 342.480 mln zł., a Elektrownia Euzebia 113.294 mln zł. W okresie 
trzech sezonów aktywności omawianych ograniczeń uzyskuje się w przybliŜeniu 75% tych 
kwot, tj. odpowiednio 256.860 i 84.971 mln zł. Suma cen dualnych dla grupy w tych 
sezonach wynosi 2.359 mln zł., tj. 0.92% jej zysku, a zsumowanie cen dualnych dla 
Elektrowni Euzebia daje kwotę 1.172 mln zł., co stanowi 1.38% jej zysku.  

Jak widać wpływ tego ograniczenia na ekonomikę elektrowni jest silniejszy niŜ w przypadku 
ograniczeń udziału masowego biopaliw, a takŜe ograniczeń produkcji energii elektrycznej. 
Jest to zrozumiałe, gdyŜ zwiększenie moŜliwości sprzedaŜy certyfikatów oznacza wprost 
zwiększenie bardzo zyskownej produkcji energii z biomasy, podczas gdy zwiększenie udziału 
masowego biopaliw daje nieco słabszy wzrost produkcji zielonej energii. Podobnie 
zwiększenie łącznej produkcji energii elektrycznej tylko częściowo odbywa się przez 
zwiększenie ilości zielonej energii, ze względu na ograniczenia udziału masowego biopaliw.  

W celu zilustrowania moŜliwości wykorzystania analizy cen dualnych do planowania działań 
o charakterze makrologistycznym, w Tabeli 6.6.4 przedstawiono fragmenty raportów 
ograniczeń dotyczące zasobów wierzby energetycznej w latach 2008, 2010 i 2017. Pogrubioną 
czcionką wyróŜniono zasoby o największej cenie dualne, a pochyłą – drugie co do wartości. 
Ceny dualne oznaczają tu przyrost łącznego zysku rocznego (w tys.zł) wskutek zwiększenia 
danego zasobu o 1 tys.ton suchej masy rocznie (wartości ograniczeń i ich wykorzystanie 
wyraŜone są w tys.ton s.m.). Taka ilość wierzby pozwala uzyskać około 1.9 GWh energii 
elektrycznej (ciepło spalania równe 20 GJ/t i sprawność przetwarzania na energię elektryczną 
34%). Zatem, aby porównywać opłacalność inwestycji w plantacje wierzby z efektami 
zwiększenia produkcji energii (Tabela 6.6.2), wartości cen ograniczeń w Tabeli 6.6.4 
podzielono przez 1.9, uzyskując wskaźnik CGWh, oznaczający wartość cen ograniczeń 
zasobów odpowiadającą 1 GWh „zawartej” w nich energii elektrycznej, podany w ostatniej 
kolumnie Tabeli 6.6.4. Jak widać, w latach 2008 i 2010, wartości te są 40 do 100.krotnie niŜsze 
niŜ ceny ograniczeń produkcji. Sugeruje to niską opłacalność przedsięwzięć zwiększających te 
zasoby, co wynika z łatwej dostępności innych paliw w tych latach (nadpodaŜ biopaliw).  

Tabela 6.6.4. Stan ograniczeń zasobów wierzby  w latach 2008, 2010 i 2017  
Źródło: obliczenia własne 

Stan ograniczeń zasobów wierzby w hurtowniach w roku 2008 
Nr Okres Typ Nazwa Max Wykorz. Zostało w% dJ/dOgr CGWh 
3. za rok Wierzba Sanok 0.652 0.652 0.000 100 2.82 1.50 
11. za rok Wierzba Gorlice 0.399 0.399 0.000 100 2.46 1.31 
18. za rok Wierzba Mszana D. 0.291 0.000 0.291 0 0.00 0.00 
25. za rok Wierzba śywiec 0.156 0.000 0.156 0 0.00 0.00 
32. za rok Wierzba Tychy 0.541 0.541 0.000 100 0.18 0.10 
40. za rok Wierzba Miechów 0.350 0.350 0.000 100 0.12 0.06 
47. za rok Wierzba Kielce 0.816 0.816 0.000 100 1.63 0.87 
58. za rok Wierzba Tarnów 0.131 0.131 0.000 100 3.03 1.61 
65. za rok Wierzba Mielec 0.427 0.427 0.000 100 3.58 1.90 
72. za rok Wierzba LeŜajsk 1.018 1.018 0.000 100 0.18 0.10 
79. za rok Wierzba Częstochowa 1.382 0.344 1.039 25 0.00 0.00 
90. za rok Wierzba Zamość 0.431 0.431 0.000 100 2.77 1.47 
101. za rok Wierzba OŜarów 0.544 0.000 0.544 0 0.00 0.00 
112. za rok Wierzba Łęczna 0.971 0.000 0.971 0 0.00 0.00 
123. za rok Wierzba Białobrzegi 0.785 0.000 0.785 0 0.00 0.00 
134. za rok Wierzba Piotrków T. 0.236 0.236 0.000 100 0.19 0.10 
145. za rok Wierzba Kędzierzyn K. 0.737 0.737 0.000 100 3.29 1.75 
156. za rok Wierzba Wrocław 3.082 0.000 3.082 0 0.00 0.00 
167. za rok Wierzba Konin 5.551 0.000 5.551 0 0.00 0.00 
178. za rok Wierzba Ciechanów 2.025 0.000 2.025 0 0.00 0.00 
189. za rok Wierzba Siedlce 0.687 0.000 0.687 0 0.00 0.00 
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Stan ograniczeń zasobów wierzby w hurtowniach w roku 2010 
Nr Okres Typ Nazwa Max Wykorz. Zostało w% dJ/dOgr CGWh 
3. za rok wierzba Sanok 4.829 4.829 0.000 100 6.11 3.25 
11. za rok wierzba Gorlice 3.805 3.805 0.000 100 5.53 2.94 
18. za rok wierzba Mszana D. 3.366 3.366 0.000 100 1.43 0.76 
25. za rok wierzba śywiec 1.637 0.000 1.637 0 0.00 0.00 
32. za rok wierzba Tychy 3.108 3.108 0.000 100 2.45 1.30 
40. za rok wierzba Miechów 2.834 2.834 0.000 100 2.73 1.45 
47. za rok wierzba Kielce 5.029 5.029 0.000 100 4.79 2.55 
58. za rok wierzba Tarnów 1.337 1.337 0.000 100 6.44 3.43 
65. za rok wierzba Mielec 3.128 3.128 0.000 100 9.02 4.80 
72. za rok wierzba LeŜajsk 7.545 7.545 0.000 100 2.69 1.43 
79. za rok wierzba Częstochowa 6.807 6.807 0.000 100 2.83 1.51 
90. za rok wierzba Zamość 2.198 2.198 0.000 100 6.39 3.40 
101. za rok wierzba OŜarów 3.323 3.323 0.000 100 0.75 0.40 
112. za rok wierzba Łęczna 4.945 1.248 3.697 25 0.00 0.00 
123. za rok wierzba Białobrzegi 7.252 0.000 7.252 0 0.00 0.00 
134. za rok wierzba Piotrków T. 2.286 2.286 0.000 100 2.20 1.17 
145. za rok wierzba Kędzierzyn K. 2.692 2.692 0.000 100 6.23 3.31 
156. za rok wierzba Wrocław 16.980 16.980 0.000 100 0.04 0.02 
167. za rok wierzba Konin 18.678 0.000 18.678 0 0.00 0.00 
178. za rok wierzba Ciechanów 12.747 0.000 12.747 0 0.00 0.00 
189. za rok wierzba Siedlce 5.711 0.000 5.711 0 0.00 0.00 

Stan ograniczeń zasobów wierzby w hurtowniach w roku 2017 
Nr Okres Typ Nazwa Max Wykorz. Zostało w% dJ/dOgr CGWh 
3. za rok Wierzba Sanok 12.801 12.801 0.000 100 22.69 12.07 
11. za rok Wierzba Gorlice 10.231 10.231 0.000 100 21.32 11.34 
18. za rok Wierzba Mszana D. 9.129 9.129 0.000 100 15.78 8.39 
25. za rok Wierzba śywiec 4.422 4.422 0.000 100 12.68 6.74 
32. za rok Wierzba Tychy 8.086 8.086 0.000 100 15.96 8.49 
40. za rok Wierzba Miechów 7.553 7.553 0.000 100 16.32 8.68 
47. za rok Wierzba Kielce 13.159 13.159 0.000 100 22.63 12.04 
58. za rok Wierzba Tarnów 3.607 3.607 0.000 100 21.96 11.68 
65. za rok Wierzba Mielec 8.285 8.285 0.000 100 29.24 15.55 
72. za rok Wierzba LeŜajsk 20.002 20.002 0.000 100 17.19 9.14 
79. za rok Wierzba Częstochowa 17.462 17.462 0.000 100 17.84 9.49 
90. za rok Wierzba Zamość 5.657 5.657 0.000 100 26.56 14.13 
101. za rok Wierzba OŜarów 8.690 8.690 0.000 100 13.41 7.13 
112. za rok Wierzba Łęczna 12.728 12.728 0.000 100 12.49 6.64 
123. za rok Wierzba Białobrzegi 19.468 19.468 0.000 100 14.24 7.57 
134. za rok Wierzba Piotrków T. 6.152 6.152 0.000 100 21.17 11.26 
145. za rok Wierzba Kędzierzyn K. 6.666 6.666 0.000 100 27.49 14.62 
156. za rok Wierzba Wrocław 44.021 44.021 0.000 100 19.11 10.16 
167. za rok Wierzba Konin 45.706 45.706 0.000 100 12.78 6.78 
178. za rok Wierzba Ciechanów 33.409 33.409 0.000 100 8.68 4.62 
189. za rok Wierzba Siedlce 15.246 15.246 0.000 100 6.62 3.52 

W roku 2017 wskaźnik CGWh jest juŜ porównywalny z cenami w Tabeli 6.6.2, a więc 
inwestycje w zwiększenie odpowiednich zasobów mogą być opłacalne, tym bardziej, Ŝe nie 
kolidują one z innymi ograniczeniami produkcji zielonej energii. Warto zwrócić uwagę, 
Ŝe zasoby dostawcy Mielec są najkorzystniejsze w kaŜdym roku, a relacje wartości cen 
pozostałych nie ulegają znaczącym zmianom. Zatem efekt zwiększania zasobów wierzby jest 
trwały, co daje podstawy do podjęcia odpowiednich działań przez rolników lub organa 
samorządowe dla lepszego wykorzystania programu zielonej energetyki dla rozwoju 
lokalnego. Działania w tym kierunku mogą być takŜe podejmowane przez elektrownie, jeśli 
korzystają one w znaczącym stopniu z zasobu o wysokiej cenie dualnej (o realizacji takich 
przedsięwzięć informują niektóre koncerny energetyczne działające w Polsce).  
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7. Zakończenie  

7.1. Podsumowanie i wnioski 
Rozprawa jest próbą kompleksowego ujęcia uwarunkowań logistyki wykorzystania biopaliw 
stałych jako ekologicznego paliwa w energetyce zawodowej, pod kątem oceny istotności jej 
wpływu na efektywność realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej w Polsce. 
Zastosowane do tego celu podejście systemowe pozwoliło na opracowanie metodyki 
(i realizującego ją oprogramowania) ilościowej analizy efektywności logistyki dostaw 
biopaliw do elektrowni zawodowych, zlokalizowanych w południowej części Polski. Ze 
względu na duŜą koncentrację konsumentów biomasy na stosunkowo niewielkim obszarze, 
moŜe tu dochodzić do rywalizacji o jej zasoby. Opracowana metodyka opiera się na 
wykorzystaniu technik optymalizacji, co pozwala na prowadzenie wieloaspektowych analiz 
czynników wpływających na efektywność logistyki dostaw w takich warunkach. 
Do ilościowego pomiaru tej efektywności zaproponowano szereg wskaźników o charakterze 
ekonomicznym (koszty pozyskania energii z paliwa, koszty transportu jednostki energii 
zawartej w paliwie, zyski średnie, zyski krańcowe) oraz pozaekonomicznym (stopień 
wykorzystania zasobów). Prowadzenie takich obliczeń wymaga bardzo wielu danych 
ilościowych dotyczących: 

a) zasad polityki klimatycznej oraz stanu i prognoz rozwoju energetyki konwencjonalnej 
i odnawialnej, jak równieŜ prognoz średnich kosztów wytwarzania energii elektrycznej 
i wynikających stąd rynkowych cen energii, 

b) zasobów biomasy z uwzględnieniem ich terytorialnego rozmieszczenia na terenie Polski 
(w tym zasobów praktycznie dostępnych dla energetyki zawodowej) oraz ilościowych 
danych parametryzujących zasady ustalania cen biomasy i kosztów transportu, 

c) parametrów procesów logistycznych dostaw biopaliw do poszczególnych elektrowni oraz 
parametrów technicznych wytwarzania energii elektrycznej (w szczególności 
współspalania biomasy) i wynikających z nich ograniczeń technologicznych współspalania. 

Z drugiej strony konieczne jest opracowanie modeli transformujących powyŜsze dane na 
parametry bezpośrednio wykorzystywane w pakiecie optymalizacyjnym. Obejmują one: 

• modele umoŜliwiające określenie spójnego scenariusza zmian wartości nadrzędnych 
parametrów polityki klimatycznej w najbliŜszych latach, 

• modele rynku biomasy, pozwalające określić moŜliwe strumienie dostaw biopaliw do 
poszczególnych elektrowni wraz ze wszystkimi parametrami ekonomicznymi, 
technologicznymi i technicznymi tych dostaw, 

• modele bilansowe zuŜycia paliw w produkcji energii elektrycznej. 

W ramach niniejszej rozprawy zgromadzono wszystkie informacje niezbędne do realizacji 
tego zadania. Pozyskano je w drodze analizy literatury i wywiadów z przedstawicielami 
producentów biomasy, spedytorów oraz z pracownikami działów zaopatrzenia badanych 
elektrowni, a takŜe ze specjalistami z towarowej giełdy energii. Przeprowadzono 
wieloaspektowe badania czynników warunkujących efektywność wykorzystania biomasy 
w energetyce. Obejmują one omówienie uwarunkowań politycznych (Wstęp rozprawy), 
a następnie (w Rozdziale 2) – analizę stanu energetyki polskiej na tle energetyki światowej, 
analizę uwarunkowań technologicznych produkcji energii elektrycznej, w szczególności 
w procesach współspalania biomasy z węglem, z uwzględnieniem jej właściwości 
fizycznych, analizę uwarunkowań prawnych realizacji polityki klimatycznej w polskiej 
elektroenergetyce, a na końcu – charakterystykę rynku energii elektrycznej w Polsce. 
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Bardzo istotną częścią rozprawy jest Rozdział 3, gdzie przedstawiono problemy logistyki 
dostaw i wykorzystania biopaliw stałych, w tym obszerne analizy bazy zasobowej biomasy 
w Polsce. W oparciu o te analizy zaproponowano tam oryginalną metodykę ilościowego 
szacowania dostępności biomasy, powiązaną z modelem umoŜliwiającym obliczenie 
wszystkich wymaganych parametrów dostaw, w tym kosztów transportu odniesionych do 
masy oraz do energii zawartej w paliwie. 

Pozostała część rozprawy (Rozdziały 4-6) pokazuje sposób wykorzystania prezentowanych 
wcześniej informacji do analiz uwarunkowań logistycznych wykorzystania biomasy w skali 
makroregionalnej oraz w wybranych elektrowniach. ZałoŜenia metodyczne i formalne 
prowadzonych dalej analiz ilościowych, wywodzące się z podejścia systemowego, 
przedstawiono w Rozdziale 4. Wychodząc od ogólnego problemu oceny efektywności 
wykorzystania paliw w skali kraju, przeprowadzono jakościową analizę istotności interakcji 
między podsystemami systemu ogólnego, co pozwoliło na przyjęcie racjonalnych uproszczeń 
i sformułowanie zadania oceny racjonalności zuŜycia biopaliw stałych w elektroenergetyce 
zawodowej. Zadanie to sprowadzono następnie do zadania optymalizacji dystrybucji biopaliw 
stałych dla wybranych elektrowni, z ekonomicznym wskaźnikiem jakości traktowanym jako 
instrument forsujący rozwiązania racjonalne z punktu widzenia makroregionu lub 
poszczególnych elektrowni. Istotnym uproszczeniem jest tu ograniczenie badań do siedmiu 
duŜych elektrowni zawodowych (scharakteryzowanych w Rozdziale 5), z załoŜeniem, Ŝe 
stanowią one miarodajną reprezentację wszystkich elektrowni współspalających biomasę, 
zlokalizowanych w makroregionie południowym Polski. ZałoŜenie to, uzasadnione 
znaczącym zróŜnicowaniem parametrów technicznych i lokalizacją tych elektrowni, było 
konieczne dla ograniczenia zakresu badań, ale takŜe ze względu na ograniczenia techniczne 
wykorzystywanych dalej narzędzi komputerowych.  

Jednym z elementów przyjętej metodyki badań jest załoŜenie realistycznego scenariusza 
zmian uwarunkowań zewnętrznych elektroenergetyki, wynikających z wdraŜania polityki 
klimatycznej państwa. Scenariusz taki przedstawiono w Rozdziale 4.3. Opracowano go na 
podstawie danych zawartych w dokumentach rządowych i informacji pozyskanych 
z wywiadów, wykorzystując model umoŜliwiający prognozowanie wymaganych parametrów 
nadrzędnych polityki klimatycznej państwa. Zastosowany tu model pozwolił na obliczenie 
zmian w okresie 2008 – 2017 cen rynkowych energii elektrycznej, zielonych certyfikatów i 
uprawnień do emisji CO2 oraz róŜnych składowych uśrednionych kosztów wytwarzania 
energii elektrycznej w elektrowniach węglowych. Do kosztów produkcji energii wlicza się 
zbilansowane koszty zakupu/sprzedaŜy uprawnień do emisji CO2. Przy takim załoŜeniu 
usprawnienia procesów produkcji energii elektrycznej w poszczególnych elektrowniach mają 
bezpośredni wpływ na ich rentowność. Jednym z istotnych usprawnień moŜe być wdroŜenie 
programu współspalania biomasy z węglem w duŜych elektrowniach zawodowych.  

Rozdział 4 prezentuje równieŜ pełny model bilansowy produkcji energii z biopaliw oraz 
sformułowanie opartego na nim zadania optymalizacji. Zadanie to sprowadzono do zadania 
programowania liniowego, zakładając niezaleŜność parametrów dostaw paliw od liczby 
dostaw, addytywność ilości energii elektrycznej wytwarzanej z biopaliw i z węgla w procesie 
współspalania (przy załoŜeniu stałych sprawności tego procesu dla biomasy i dla węgla), 
a takŜe zlinearyzowaną formułę do obliczania ilości zielonych certyfikatów pozyskiwanych ze 
współspalanej biomasy.  

Badane elektrownie scharakteryzowano szczegółowo w Rozdziale 5 na podstawie badań 
ankietowych i innych dostępnych informacji. Wyniki wieloaspektowych analiz 
numerycznych moŜliwości usprawnień logistyki dostaw biopaliw do tych elektrowni 
przedstawiono w Rozdziale 6. Omówione w Rozdziale 4 modele umoŜliwiły przede 
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wszystkim zbadanie zmian podstawowych wskaźników ekonomicznych i poza- 
ekonomicznych efektywności wykorzystania biopaliw w kolejnych latach od 2008 do 2017, 
przy załoŜeniu realistycznego scenariusza rozwoju energetyki przyjętego w Rozdziale 4 
(w tym wykorzystania OZE do produkcji energii elektrycznej). Tabele i wykresy 
zamieszczone w Rozdziale 6. pokazują, Ŝe coraz silniejsze rygory polityki klimatycznej, 
w tym ograniczenie zuŜycia biomasy leśnej, będą powodowały szybki wzrost kosztów 
pozyskania energii z biopaliw i nieco słabszy wzrost kosztów ich transportu. Około 2012 
roku zuŜycie wierzby energetycznej moŜe napotykać na istotne bariery zasobowe. Prognoza 
ta jest zgodna z powszechnymi opiniami prezentowanymi w literaturze. Potwierdza takŜe 
rosnące znaczenie wierzby energetycznej jako ekologicznego paliwa dla energetyki 
zawodowej. Obliczone wskaźniki kosztochłonności produkcji energii z wierzby są bardzo 
korzystne, niemniej jednak, jak pokazały obliczenia, bardzo atrakcyjnym paliwem 
alternatywnym są brykiety ze słomy zboŜowej. Ich zasoby są bardzo duŜe, a zbrykietowana 
słoma ma korzystniejsze właściwości technologiczne niŜ zrębki wierzby (stałą i niską 
wilgotność oraz stosunkowo wysoką gęstość nasypową).  

Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe pomimo rosnących ogólnokrajowych limitów 
dolnych produkcji energii z OZE, elektroenergetyka zawodowa nie będzie mogła znacząco 
zwiększać zuŜycia biomasy, ze względu na ograniczenia popytowe na zielone certyfikaty. 
Wynika to z rosnącej liczby elektrowni wdraŜających tę technologię oraz rozwoju energetyki 
wiatrowej. Obliczenia nie wykazały osiągnięcia tej bariery, co wynika z ograniczeń 
technologicznych współspalania biomasy z weglem, (odpowiada to stanowi faktycznemu do 
roku 2010 wg informacji uzyskanych w wywiadach). Niemniej, z obliczeń wynika, Ŝe badane 
elektrownie wykorzystują (będą wykorzystywały) w wysokim stopniu moŜliwości sprzedaŜy 
zielonych certyfikatów na konkurencyjnym rynku (sprzedaŜ zwykle przekracza 95% limitu). 
MoŜna to widzieć jako sygnał ostrzegawczy dla elektroenergetyki, której przedstawiciele nie 
przewidują strat z tytułu nadprodukcji zielonej energii w przyszłych latach. 

Przeprowadzone analizy ilościowe wskazują jednoznacznie, Ŝe bardzo silny wpływ na koszty 
wytwarzania energii elektrycznej, a więc takŜe na wzrost jej cen rynkowych, będzie miała 
planowana od 2013 roku redukcja przyznawanych bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. 
W tym kontekście współspalanie biomasy jest bardzo obiecującą drogą utrzymania zdolności 
produkcyjnych elektrowni zawodowych, z równoczesnym zmniejszeniem zuŜycia węgla. 
Przeprowadzone obliczenia wykazały, Ŝe w latach 2008-2010 badane elektrownie 
w większości nie wyczerpały przydziałów bezpłatnych uprawnień (mimo iŜ od roku 2008 są 
one mocno obniŜone), uzyskując niezbyt duŜe, ale znaczące przychody ze sprzedaŜy tych 
uprawnień. Ten niejako uboczny efekt wykorzystania biomasy jest niewątpliwie silnym 
motywatorem upowszechniania produkcji energii z biomasy na duŜą skalę. Główne korzyści 
ze współspalania biomasy wynikają jednak z bardzo wysokich cen giełdowych zielonych 
certyfikatów, o blisko 50% wyŜszych niŜ ceny sprzedaŜy samej energii elektrycznej. Koszty 
pozyskania energii elektrycznej z biomasy są 2 – 3 razy wyŜsze w stosunku do węgla (bez 
uwzględnienia kosztu uprawnień do emisji CO2), a wdroŜenie technologii współspalania 
wymaga pewnych nakładów inwestycyjnych (w zastosowanym modelu przyjęto 
nadmiarowo, Ŝe są one takie same jak dla stworzenia nowych mocy produkcyjnych dla 
wytworzenia takiej ilości energii elektrycznej jak pozyskiwana we współspalaniu). Pomimo 
to zyski jednostkowe ze współspalania biomasy są kilkakrotnie wyŜsze niŜ dla węgla. Zyski 
te mogą być w praktyce niŜsze, jeśli uwzględni się ryzyko awarii i niesprawności instalacji 
technologicznych, wywołanych przetwarzaniem mieszanki biomasy i węgla (zagroŜenia 
poŜarowe, wybuchowe itp.). Z oszacowań przeprowadzonych w Rozdziale 4 wynika, 
Ŝe ryzyko awarii moŜe obciąŜać koszt pozyskania energii z biomasy kwotą dochodzącą 
nawet do 100 zł/MWh, ale ten aspekt zagadnienia nie był przedmiotem dalszych analiz. 
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Z informacji pozyskanych w wywiadach wynika, Ŝe obawy przed awariami i problemy 
organizacyjne mogą być przyczyną ostroŜnego wdraŜania współspalania, z załoŜeniem 
względnie niskiego udziału zielonej energii w produkcji własnej. Badania wykazały, 
Ŝe ograniczenia tego udziału, wynikające z przygotowanego uzbrojenia technicznego 
współspalania (ograniczenia technologiczne), w istotnym stopniu ograniczają moŜliwości 
poprawiania efektów ekonomicznych elektrowni. Pomijając wspomniane ryzyko, 
współspalanie biomasy z węglem poprawia bardzo znacząco efektywność ekonomiczną 
elektrowni w porównaniu z konwencjonalną energetyką węglową.  

Przeprowadzone obliczenia sugerują, Ŝe rentowność badanych elektrowni w roku 2008 była 
2.5-krotnie wyŜsza niŜ średnia dla całej elektroenergetyki zawodowej w Polsce. Opracowane 
prognozy przewidują wprawdzie systematyczny spadek tej rentowności, wynikający 
z rosnących rygorów polityki klimatycznej i osiągnięcia barier zasobowych biomasy, 
ale wydaje się, Ŝe pozostaje wystarczająco wysoka, aby zachęcić elektrownie do wdraŜania 
współspalania. Wynik ten pokazuje, Ŝe ponoszone przez społeczeństwo koszty ochrony 
środowiska generują na tyle wysokie zyski elektrowni współspalających biomasę, Ŝe pomimo 
ryzyka związanego z tą nową technologią, wykorzystanie biomasy w elektroenergetyce 
zawodowej będzie prawdopodobnie coraz większe, jakkolwiek moŜe napotkać na barierę 
popytu na zielone certyfikaty.  

Analiza dwukryterialna wpływu konkurencji o zasoby biomasy na efektywność ekonomiczną 
jej wykorzystania wykazała istotne znaczenie efektywności logistyki dostaw do trzech 
elektrowni tworzących grupę producencką, w stosunku do pozostałych badanych czterech 
elektrowni. Badania te ujawniły, Ŝe obok kosztów transportu istotny wpływ na efektywność 
ekonomiczną wykorzystania biopaliw mają ich właściwości technologiczne.  

Wykorzystując metodę symulacji Monte Carlo wykazano, Ŝe losowe wahania plonowania 
wierzby energetycznej nie mają znaczącego wpływu na ekonomikę produkcji energii 
elektrycznej, ale powodują stosunkowo duŜą niepewność dochodów dostawców biopaliw.  

Badania domyka prezentacja sposobów wykrywania wąskich gardeł” logistytki 
wykorzystania biomasy metodą analizy cen dualnych rozwiązań zadania optymalizacji. 

Prezentowane w Rozdziale 6 zestawienia wskaźników efektywności wykorzystania 
biomasy oraz ich prognozy wykazują, Ŝe cele rozprawy zarysowane w podrozdziale 1.3 
zostały osiągnięte, a równocześnie potwierdzają przedstawioną tam hipotezę rozprawy. 
Pokazują one bowiem, Ŝe w oparciu o podejście systemowe moŜna skonstruować ilościowe 
modele bilansu wykorzystania energii biomasy i kosztów jej przetwarzania, których 
zastosowanie dla reprezentatywnego zbioru elektrowni pozwala miarodajnie naświetlic wpływ 
uwarunkowań logistyki wewnętrznej i makrologistyki na efektywność zielonej energetyki 
zawodowej w Polsce. Wymagało to kompleksowej analizy najistotniejszych uwarunkowań 
wykorzystania biomasy w energetyce, co umoŜliwiło uspójnienie dostępnych lub racjonalnie 
załoŜonych danych o zasobach biomasy i kosztach jej przetwarzania oraz naświetlenie róŜnych 
ryzyk rozwoju zielonej energetyki. Wykorzystując te dane pokazano, Ŝe logistyka 
wykorzystania biomasy w poszczególnych elektrowniach i w skali makroregionu ma istotny 
wpływ na rentowność elektrowni oraz koszty społeczne programu redukcji emisji CO2. Wpływ 
ten maleje w miarę zaostrzania rygorów polityki klimatycznej (ograniczeń wykorzystania 
biomasy leśnej) oraz osiągania bariery zasobowej biomasy pozaleśnej (głównie wierzby 
energetycznej). Pokazano teŜ, Ŝe znacząca redukcję kosztów wykorzystania biopaliw stałych 
moŜna osiągnąć poprzez zastosowanie technik optymalizacji w planowaniu rocznym, 
pozwalających maksymalizować zysk przedsiębiorstw zarówno przez obniŜenie kosztów 
transportu, jak i dostosowanie właściwości paliwa do ograniczeń technologicznych 
współspalania. Jako miarodajny wskaźnik potencjału tkwiącego w wykorzystaniu takich 
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narzędzi zaproponowano stosunek optymalnego kosztu średniego pozyskania energii 
z biomasy do kosztów ponoszonych w przypadku losowego doboru dostawców biomasy. 
Wykazano, Ŝe poprzez usprawnienia logistyki dostaw moŜna osiągnąć znaczącą redukcję 
kosztów pozyskania energii z biomasy w stosunku do kosztów wynikających z losowego 
doboru dostawców. Dla wierzby energetycznej stopień tej redukcji moŜe przekraczać 20%, 
a dla innych biopaliw – około 10% i maleje ze wzrostem wykorzystania zasobów (do około 8%). 
Skuteczność tego podejścia, wykazana z punktu widzenia czasu obliczeń i zakresu informacji 
dostarczanych przez pakiet optymalizujący jest pełnym potwierdzeniem hipotezy rozprawy 
i świadczy o praktycznej przydatności opracowanych narzędzi numerycznych.  

7.2. Oryginalne elementy rozprawy 
W opinii autorki podstawowym osiągnięciem rozprawy jest skompletowanie i ujednolicenie 
danych o zasobach biomasy w Polsce, prognozach ich rozwoju i wykorzystania oraz 
opracowanie formuł cenowych zakupu i transportu biopaliw. Dostępne w literaturze dane 
są bardzo rozbieŜne i nieprecyzyjne. RozbieŜności oszacowań ogólnych zasobów sięgają 
kilkuset procent, a ich omówienia nie precyzują ani sposobów szacowania, ani informacji 
pomocniczych umoŜliwiających konfrontację tych danych. Przykładowo podawane są dane 
objętościowe o zasobach drewna leśnego bez podawania gęstości nasypowej, czy wilgotności. 
Nieco lepiej wygląda sytuacja w zakresie informacji o biomasie rolnej, ale i tu moŜliwość 
wykorzystania ich w tej rozprawie jest dość ograniczona, m.in. ze względu na brak 
precyzyjnych danych o wielkości zasobów, szczególnie odpadów przetwórstwa spoŜywczego. 
Znacząco rozbieŜne są teŜ informacje o właściwościach fizycznych biomasy, takich jak 
wartości opałowe, czy gęstości nasypowe. Bardzo trudne jest pozyskanie informacji 
o charakterze ekonomicznym, dotyczących szczególnie rynku biomasy i usług transportowych. 
W warunkach silnej konkurencji rynkowej dane takie są traktowane jako wraŜliwe. 
Prezentowane w Rozdziałach 2 i 3 własne modele właściwości fizycznych biomasy oraz 
modele formuł cenowych (Rozdz.3.3) uzyskano w wyniku konfrontacji danych pozyskanych 
z róŜnych źródeł, w tym poprzez rozmowy telefoniczne oraz kontakty e-mailowe. Trudności 
z pozyskaniem danych dotyczą równieŜ informacji jawnych na mocy prawa, gromadzonych 
przez agendy rządowe. Przykładowo informacje publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) są bardzo rozproszone i często nieaktualne, a prognozy opracowane w latach 
2008 i 2009, okazały się bardzo nietrafne juŜ w roku 2010 i wymagały wielu korekt.  

Warto nadmienić, Ŝe w chwili podjęcia tej tematyki, tj. w roku 2007, nie były jeszcze 
doprecyzowane zasady ogólnoeuropejskiej polityki klimatycznej, a tym bardziej polityki 
polskiej. Dopiero w trakcie przygotowywania rozprawy, w roku 2008, ukazały się 
fundamentalne rozporządzenia określające jednoznacznie zasady wdraŜania tej polityki 
w Polsce, a w grudniu 2009 roku, na szczecie klimatycznym w Kopenhadze, rozstrzygnięto 
(przynajmniej częściowo) losy tzw. Pakietu klimatycznego. Dostępność tych informacji w 2010 
roku pozwoliła opracować realistyczny scenariusz rozwoju energetyki odnawialnej i zman 
instrumentów polityki klimatycznej, wykorzystany w sposób istotny w rozprawie.  

Obok wspomnianych wyŜej modeli właściwości fizycznych biopaliw i formuł cenowych 
istotnym osiągnięciem rozprawy jest metodyka wyznaczania wielkości zasobów biomasy 
róŜnego pochodzenia w Polsce, z uwzględnieniem ich rozmieszczenia terytorialnego oraz 
opracowanie sposobu obliczania zasobów dostępnych w określonym miejscu i czasie wraz 
z określeniem właściwości fizycznych produkowanych z nich biopaliw. Metodyka ta 
i zastosowane formuły umoŜliwiły realizacje oryginalnej koncepcji agregacji dostawców 
biomasy do elektrowni, tzw. hurtowni, co pozwoliło na zbadanie efektywności wykorzystania 
biomasy w warunkach silnej konkurencji o jej zasoby w makroregionie południowym. 
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NajwaŜniejszym, oryginalnym osiągnięciem rozprawy jest opracowanie metodyki 
wieloaspektowego badania uwarunkowań logistyki dostaw biopaliw dla energetyki, opartej 
na zasadach analizy systemowej i wykorzystaniu technik optymalizacji. W ramach tej 
metodyki zaproponowano i przeanalizowano kilkanaście wskaźników efektywności logistyki, 
naświetlających problem z róŜnych punktów widzenia: od strony producentów energii 
elektrycznej, producentów biomasy, firm transportowych, konsumentów końcowych, a takŜe 
ujmujących wpływ nadrzędnych instrumentów polityki klimatycznej, tj. limitów i cen 
zielonych certyfikatów oraz uprawnień do emisji CO2. Jako podstawowy wskaźnik 
efektywności logistyki dostaw biomasy przyjęto koszt pozyskania z niej energii elektrycznej. 
Koszt ten jest odnoszony do odpowiedniego kosztu dla węgla, a takŜe do kosztu 
referencyjnego, wynikającego z losowego doboru biopaliw w poszczególnych elektrowniach 
(daje to obraz tzw. potencjału redukcji kosztów zielonej energetyki wskutek usprawnień 
logistyki dostaw). Oryginalnym elementem tej metodyki jest równieŜ instrumentalne 
traktowanie wskaźnika jakości zadania optymalizacji, co z jednej strony ułatwia prowadzenie 
obliczeń, a z drugiej – pozwala zastosować algorytm optymalizacji do analizy sprzeczności 
interesów poszczególnych elektrowni w makroregionie (w tym konkurencji o zasoby biomasy).  

Za oryginalny element rozprawy moŜna takŜe uznać zaplanowanie eksperymentów symulacyjnych 
wykorzystujących techniki Monte Carlo, do analizy wraŜliwości producentów energii 
elektrycznej, producentów biomasy i rynku energii na losowe wahania plonowania wierzby 
energetycznej, uznawanej za podstawowe biopaliw przyszłości dla energetyki zawodowej. 

7.3 Perspektywy dalszych bada ń 
Przeprowadzone badania nie wyczerpują moŜliwości, jakie stwarzają opracowane modele 
oraz pakiet obliczeń optymalizacyjnych. Przedmiotem dalszych prac moŜe być przede 
wszystkim aktualizacja przyjętych formuł cenowych oraz weryfikacja i korekta scenariuszy 
zmian parametrów makroekonomicznych polskiej energetyki. NiezaleŜnie od tego, 
stosunkowo łatwym rozszerzeniem zakresu badań jest bardziej kompletna analiza wpływu 
sprzeczności interesu poszczególnych elektrowni na ogólną efektywność współspalania 
biomasy, a takŜe określenie dla kaŜdej elektrowni najkorzystniejszej dla niej struktury dostaw 
biomasy. Wyniki takich analiz mogą dostarczyć interesujących informacji o moŜliwej do 
osiągnięcia efektywności logistyki wewnętrznej w konfrontacji ze stosowanymi praktykami. 
Ponadto opracowane modele pozwalają w łatwy sposób uwzględnić powiązania producent-
odbiorca, stwarzające preferencje dla określonych kierunków dostaw oraz ocenić skutki 
ekonomiczne takich powiązań, wobec osiąganych korzyści (często pozaekonomicznych).  

Interesujących informacji moŜe dostarczyć takŜe kompleksowa analiza wpływu ryzyka 
współspalania biomasy na efektywność jej wykorzystania. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe ryzyko 
to jest prawdopodobnie dość wysokie, ale maleje w miarę nabywania doświadczenia 
w zakresie stosowania tej nowej technologii, a takŜe postępu badań prowadzonych w tym 
obszarze przez kilka ośrodków naukowych w Polsce. 

Oddzielnym obszarem badawczym moŜe być wykorzystanie metody analizy cen dualnych 
rozwiązań optymalnych zadania decyzyjnego, do planowania inwestycji zwiększających 
efektywność ekonomiczną współspalania. Dotyczy to zarówno inwestycji w elektrowniach, 
np. wdraŜania technologii współspalania w układach hybrydowych, jak i w otoczeniu 
elektroenergetyki poprzez wspieranie rozwoju bazy zasobowej (działania takie są juŜ 
podejmowane przez koncerny energetyczne funkcjonujące w Polsce). Analiza cen dualnych 
ograniczeń umoŜliwia ocenę efektywności inwestycji i ich ryzyka ekonomicznego, co moŜe 
być podstawą optymalizacji inwestycji. Podjęcie takich prac wymaga jednak dalszej 
rozbudowy opracowanego pakietu obliczeniowego. 
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 ZAŁĄCZNIK 1 

Ankieta przeprowadzona w firmach spedycyjnych, zajm ujących si ę 
transportem biomasy do elektrowni zawodowych 
 
1) Dane o środkach transportu, które moŜna wykorzystać do przewozu biomasy od 

dostawców hurtowych i indywidualnych  
 

Nr Nazwa/typ pojazdu 
Objętość 
ładunku 

Max. masa 
ładunku 

Długość 
pojazdu 

Orient. czas 
rozładunku 

Typy 
biomasy 

ZuŜycie 
paliwa l/km 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 
Nazwa/typ pojazdu, np.: samochód samowyładowczy lekki/cięŜki, naczepa z ruchomą 

podłogą otwarta/zamknięta, samochód otwarty/z plandeką/zamknięty (typu tir, lŜejszy), 
samochód z urządzeniem do zgniatania biomasy luźnej (czy takie istnieją i są uŜywane do 
transportu do 20, 100 i więcej kilometrów ??)…………….. (inne). MoŜe być teŜ podana 
marka/symbol, ale niekoniecznie.  

Typy biomasy moŜliwej do przewoŜenia: bardzo proszę wpisać skrótem wg poniŜszego 
słownika jakie typy biomasy moŜna przewozić pojazdem:  
pelety (pe), brykiety (br ), słoma luźna (sl), słoma sprasowana (ss), zrębki (zr), pręty 
wierzby (pw), makuchy rzepakowe (mr ), łuski słonecznika (łs), otręby (ot), wszystkie (W) 

Objętość ładunku jest dla mnie bardzo waŜna, bo znam gęstość nasypową materiałów i 
policzę sobie masę ładunku (Max.masa jest potrzebna tylko do sprawdzenia ograniczenia 
masy ładunku).  

Długość pojazdu to dana pomocnicza (szacunkowa) do uwzględnienia utrudnień 
manewrowych na placach magazynowych. 

Orientacyjny czas rozładunku (w minutach) teŜ moŜe być podany zgrubnie (chodzi o 
oszacowanie liczby dostaw moŜliwych do rozładunku w ciągu dnia)  

ZuŜycie paliwa (oleju napędowego, a moŜe gazu ciekłego) jest potrzebne do oszacowania 
efektów ekologicznych transportu (moŜe być podane orientacyjnie dla pełnego ładunku) 
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2) Szacunkowe dane o sposobie liczenia ceny za usługę przewozu biomasy (pozwalające 
uzyskać informacje jak koszt zaleŜy od wielkości samochodu, odległości i obciąŜenia) 

  

Nr 
Nazwa/typ pojazdu i 

objętość/masa ładunku 
Opłata 
stała zł 

Opłata ryczałtowa zł Opłata za 1km 
powyŜej rycz. 

Opłata za 1 km 
powrotu pustego do ....km do …..km do…...km 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
W miarę moŜliwości proszę o wpisanie dla samochodów jak w tabeli 1 lub zbiorczo wg 
numerów w tabeli 1 (np. dla pozycji 2,3, … z t.1). Dane mogą być podane w zakresie od-do 
(np. 200-300). Jeśli ryczałt jest jeden, pozostałe pominąć lub podać szacunki kosztu dla 
kilku zakresów odległości. Dane proszę odnieść do pełnego ładunku. Jeśli są stosowane 
dopłaty za obciąŜenie, to wpisać szacunkowo (np. %/tonę) od wartości 
typowego/średniego obciąŜenia do którego są dostosowane opłaty za odległość.  
Sądzę, Ŝe te kalkulacje są podobne, jak dla innych przewozów towarów w miarę lekkich i 
raczej sypkich.  

 
3) Jeśli tabela 2 stwarza trudności, to byłabym bardzo wdzięczna za podanie 

szacunkowych cen przewozów w zł w zaleŜności od odległości w zakresie od 10 km do 
700 km (dostawca-odbiorca), przy pełnym załadunku. Bardzo proszę podać cenę bez 
uwzględnienia powrotu pustego i z uwzględnieniem powrotu (np. dla 200 km cena= 
600/1200 gdy liczy się tak samo w obie strony).  

 

Nr 
Nazwa/typ pojazdu i 

objętość/masa ładunku 
Opłata zł 

do … km do … km do ...km do ...km do …km do … km ponad 700 
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ZAŁĄCZNIK 2 

Ankieta przeprowadzona w elektrowniach zawodowych 
współspalaj ących biomas ę z węglem kamiennym, zlokalizowanych 
na terenie makroregionu południowego. 
 

Informacje ogólne 

1) Jakie były motywy wejścia w program współspalania biomasy 

� większa pewność zbytu,            
� image przedsiębiorstwa        
� narzucona strategia rozwoju regionalnego 
� uwarunkowania prawne (ustawy, dyrektywy, limity emisji) 
� korzystne warunki ekonomiczne 
� inne:  

 
 
2.) Czy wykorzystanie biomasa wymaga utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej 

(zajmującej się logistyką dostaw i sprzedaŜą zielonej energii) 
 
 

 
II Zasoby biomasy i koncesje  
 
1.) Rodzaje spalanej biomasy (koncesje) 

 
 

 
1) Czy planuje się rozszerzenie koncesji na inne typy biomasy 
 TAK � motywacja: .................................................................................. 
 NIE  � motywacja: .................................................................................. 

 
 

 
3.) Co wpływa na wybór typu biomasy. 

� zasoby        
� technologia 
� efektywność ekonomiczna (kaloryczność, koszty magazynowania) 
� inne:  

 
 
4.) Jak są rozpoznawane i prognozowane zasoby. 

 
 

 
5.) Jak szacuje się zapotrzebowanie 
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III Dostawa biomasy 
 
1.) Rodzaje transportu 

� samochody – ilość przewoŜonej biomasy: łącznie na rok 
................................................. 

jednorazowo: maksymalna ..............; średnia ............... 
Ograniczenie wynika z:  

 � masy biomasy (jaką moŜna przewozić danym pojazdem) 
 � objętości biomasy (jaką moŜna przewozić danym pojazdem) 
 � dostępności środka transportu 

� inne:  
 

� PKP – ilość przewoŜonej biomasy (wagonów): łącznie na rok.............................  
jednorazowo:  maksymalna ..........; średnia ........... 

Ograniczenie wynika z: 
 � masy biomasy (jaką moŜna przewozić danym pojazdem) 
 � objętości biomasy (jaką moŜna przewozić danym pojazdem) 
 � dostępności środka transportu 

� inne:  
 

 
2.) Jaka jest maksymalna liczba jednostek transportowych dziennie (ze względu na miejsce w 

magazynie, moŜliwości rozładunku itp. ) 
 
 

 
3.) Rytmiczność dostaw (średnia liczba dni dostaw ........ , maksymalne rozstępy czasu 

między dostawami  ........, sezonowość – powód: brak biomasy; brak zbytu energii) 
 
 
Czy występuje sezonowość dostaw: 
�  TAK     �  NIE 
wiosna ........ %   lato ........%     jesień ........ %    zima ........% 
 

St ....%;  Lu ....%; Ma ....%; Kw ....%; Ma ....%; Cz ....%; Li ....%; Si ....%; Wrz....%; Li....%; Gr. ....%; 
 

4.) Istotne ograniczenia logistyczne rytmiczności dostaw: 
� ze względu na przepustowość urządzeń rozładowczych 
� ograniczenia dla samochodów (ile moŜe być w tym samym czasie)………………….. 
� ograniczenia dla pociągów (ile moŜe być w tym samym czasie) …………………....... 
� ekipa rozładunkowa – łączna ilość roboczogodzin na dzień  
� ekipa rozładunkowa – liczba roboczogodzin  

ile na samochód: 
ile na wagon: 

� urządzenia rozładowcze – łączna ilość roboczogodzin na dzień  
� urządzenia rozładowcze – liczba roboczogodzin  

ile na samochód: 
ile na wagon: 

� inne:  
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5.) Czy występują ograniczenia wspólne dla wszystkich środków transportu 
 
 

 
6.) Czy w przypadku braku moŜliwości rozładunku: 
 

� takie sytuacje nie występują 
� obniŜa się ilość zakupionej biomasy 
� przesuwa się dostawę na inny termin 
� inne:  

 
 
7.) Tryb zamówień (kontrakty długoterminowe) 

 
 

 
8.) Jakie są zasady ustalania cen (wg ilości energii i faktycznej wartości opałowej wzg. węgla) 
  ustala się cenę biomasy w zamówieniach   

 
 

 
9.) Czy ceny biomasy zaleŜą od: 
 

� typu kontraktu 
� wielkości kontraktu (dostaw) 
� od dostawcy (są zróŜnicowane w zaleŜności od dostawcy) 
� od typu biomasy (w przeliczeniu na GJ, ze względu na inne właściwości niŜ 

kaloryczność, np.: zawartość popiołu, zanieczyszczeń mineralnych, zawartość chloru) 
� inne:  

 
 
10.) Ceny biomasy w zaleŜności od rodzaju kontraktu (promocje, ulgi, okres roku) 

 
 

 
11.) Dane techniczne dla biomasy w zaleŜności od typu biomasy 

 
Typ biomasy 

Współczynnik 
ceny GJ energii 

wzgl. węgla 

Współcz. 
sprawności 

względem węgla 

Koszt jednostkowy 
przetwarzania 

względem węgla 

Maksymalny 
udział w 

mieszance 
paliwowej 

1      
2      
3      
4      
5      

Współczynnik cenowy =
weglazenergiiGJCena

biomasyzenergiiGJCena  
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12.) Czy bieŜące i prognozowane ceny rynkowe CO2 mają wpływ na zamówienia dostaw 

biomasy (planowanie terminów dostaw) 
 
 

 
13.) Charakterystyka dostawców i odległości  

 Lokalizacja dostawcy Odległość Typy biomasy i roczna wielkość dostawy 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    

 
14.) Z jakim wyprzedzeniem zamawia się biomasę 

 
 

 
15.) Jak wpływa rozładunek zwiększonej liczby jednostek transportowych (w stosunku do 

węgla) na logistykę dostaw węgla   
 
 

 
16.) Jak reaguje się na zakłócenia dostaw (za duŜo/za mało) 

 
 

 
17.) Co ogranicza wielkość zamówień dostaw biomasy 

� podaŜ biomasy 
� ograniczenia magazynowe (pojemność magazynów) 
� dostępność transportu 
� problemy rozładunku (zakłócanie dostaw węgla) 
� ograniczenie moŜliwości rozładunku 
� potrzeby produkcji (zapotrzebowanie na energię odnawialną)  
� inne:  
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18.) Co wpływa na wybór dostawcy biomasy 

� odległość (koszt transportu) 
� dostępność transportu kolejowego 
� jakość biomasy 
� typ biomasy 
� inne:  

 
 
19.) Ograniczenia logistyczne dostaw 

 
Środek transportu 

Liczba dni 
dostaw w roku 

(co ile dni) 

Czasochłonność 
rozładunku 
jednostki 

(roboczogodziny) 

Maksymalna liczba 
jednostek dostawy 

na dzień 

ZaangaŜowanie 
urządzeń 

rozładowczych 
(liczba * czas) 

1      
2      
3      
4      
5      

 
20.) Maksymalna liczba roboczogodzin rozładunku na dzień 

 
 

 
21.) Dostępne zasoby urządzeń rozładowczych na dzień (roboczogodziny) 

 
 

 
22.) Czy dostawy biomasy utrudniają dostawy węgla (w sensie organizacyjnym, 

przestrzennym itp.)  
 
 

 
IV. Przetwarzanie – produkcja energii z biomasy 
 
1.) Jakie są potrzebne inwestycje (działania), Ŝeby wejść w program „zielonej energetyki”.  

 
� dostosowanie urządzeń transportowych wewnętrznych (taśmociągi) ,  
� dostosowanie kotłów 
� zakup urządzeń przetwarzających biomasę (młyny, suszarki, urządzenia pomiarowe) 
� dostosowanie magazynów (zadaszenie) 
� urządzenia pomiarowe (wartość opałowa biomasy, zawartość biomasy w mieszance 

paliwowej, wilgotność biomasy) 
� dozowniki biomasy 
� inne:  

 
 

 
 



 325 

 
 
2.) Istotne ograniczenia technologiczne wykorzystania biomasy: 
 

� jakość biomasy (nadmierna zawartość wilgoci, popiołu) 
� zanieczyszczenia mechaniczne (pył, piasek) 
� obniŜenie sprawności kotłów – przyspieszone zuŜycie 

Czy sprawność przetwarzania energii z biomasy zaleŜy od jej typu 
 
 

� udział biomasy w mieszance paliwowej 
� korozja rur spowodowana duŜą zawartością chloru (dla słomy) 
� inne:  

 
 

 
3.) Czy w planowaniu operacyjnym produkcji uwzględnia się bieŜące ceny CO2,  

�  TAK     �  NIE 
 
4.) Czy sytuacja na rynku wpływa na rytmiczność produkcji zielonej energii,  
 � TAK  � NIE 
 
5.) Czy produkcja energii ograniczona jest limitami  

� TAK  � NIE 
W jakim stopniu   
 
 

 
6.) Rytmiczność wykorzystania biomasy (średnia liczba dni wykorzystania ........ , maksymalne 

przerwy w produkcji  ........, sezonowość – powód:  
� brak biomasy  ;      
� niska sprzedaŜ energii i ograniczenia technologiczne  
� brak zbytu uprawnień do emisji   

 
 

 
7.) Sezonowość sprzedaŜy energii:  

wiosna ........ %   lato ........%     jesień ........ %    zima ........% 
 

St ....%;  Lu ....%; Ma ....%; Kw ....%; Ma ....%; Cz ....%; Li ....%; Si ....%; Wrz....%; Li....%; Gr. ....%; 
 
8.) Jak często występują przerwy produkcji ZE  

 
 

 
9.) Przez jaki okres czasu w roku produkuje się energię z biomasy 
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10.) Z czego wynikają przerwy produkcji ZE:  

� z cen CO2 
� z braku surowca  
� z ograniczeń składu mieszanki paliwowej przy niskiej produkcji energii elektrycznej  
� z braku odbiorców energii odnawialnej 
�  inne:  

 
 

11.) Czy przerwy powodują dodatkowe straty (rozruch linii, zatrzymanie) 
 � TAK  � NIE 
 

10.) Co ogranicza wielkość produkcji zielonej energii:  
� przepustowość urządzeń przetwarzających i transportowych (masowa, objętościowa),  
� skład mieszanki paliwa (procentowa zawartość biomasy)  
� wpływ biomasy na sprawność kotła,  
� pojemność magazynów  
� problemy rozładunku 
�  inne:  

 
 
11.) Jakie są koszty przetwarzania biomasy względem węgla  

 
 

 
V. Logistyka sprzedaŜy zielonej energii 
  
1.) W jakim okresie rozlicza się limit energii z OZE w sprzedanej energii elektrycznej (5%) 

 
 

 
2.) W jakim okresie rozlicza się limit uprawnień do emisji CO2 

 
 

 
3.) Czy produkcja zielonej energii odbywa się wtedy kiedy najlepiej ją sprzedać (kiedy się to 

najbardziej opłaca, czy śledzi się rynek CO2) 
 
 

 
4.) Kiedy produkuje się energie z biomasy:  

� przez cały rok   
� kiedy sytuacja na rynku CO2 jest korzystna  
� kiedy dostępny jest surowiec (biomasa) o odpowiednich właściwościach  
�  inne:  

 
 
5.) Czy o produkcji „zielonej energii” decyduje dystrybutor (zamówienie odbiorcy) 

� TAK         � NIE  
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6.) Czy przedsiębiorstwo uczestniczy w rynku uprawnień do emisji CO2   
� TAK          � NIE  

7.) Czy jeśli produkuje nadmiar „zielonej energii” to czy odsprzedaje swoje uprawnienia  
� TAK: za jaką cenę:  

 � czy jest to cena notowań;  
 � czy ustalana wcześniej.  

 
� NIE  - nie odsprzedaje uprawnień z powodu:  

 
 
VI. Gospodarka magazynowa 
 
Czy biomasa wymaga oddzielnych magazynów, czy są to wspólne z węglem. 

 

 
Czy wymaga specjalnych warunków magazynowania (zadaszenia, wietrzenia) 

 

 
Czy traci właściwości w czasie magazynowania  

 

 
Czy magazynuje się razem wszystkie typy biomasy 

 

 
Czy stan magazynów wpływa na decyzję o zakupach i przetwarzaniu w danej chwili (w 

danym dniu) 
 

 
Pojemność magazynów 

 

 
Maksymalna ilość spalanej biomasy na dzień 

 

 
Średni czas magazynowania biomasy (na ile dni starcza zawartość magazynu) 

 

 
Jak magazynowanie wpływa na koszty 

 

 
10.) Jakie są koszty magazynowania 
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ZAŁĄCZNIK 3 

Raport stanu ogranicze ń zadania optymalizacji i dostaw biomasy 
w roku 2010 
 
2010 Liczba zmiennych decyzyjnych LX=10920. Licza ograniczeń LwA=381  
Źródło: obliczenia własne  

Nr Okres Typ Nazwa Max Wykorz. Zostalo w% 
dJ/dOgr 
tys.zł 

1. za rok drewno leśne Sanok 32.486 32.486 0.000 100 7.25 
2. za rok drewno tart. Sanok 8.365 8.365 0.000 100 9.33 
3. za rok wierzba Sanok 4.829 4.829 0.000 100 6.11 
4. za rok drewno z sadów Sanok 3.844 0.000 3.844 0 0.00 
5. za rok zboŜe Sanok 0.068 0.068 0.000 100 3.17 
6. za rok otręby Sanok 0.135 0.135 0.000 100 5.17 
7. za rok odp.owocowe Sanok 0.046 0.046 0.000 100 4.97 
8. za rok łuski słonecznika Sanok 0.042 0.042 0.000 100 11.96 
9. za rok drewno leśne Gorlice 27.933 27.933 0.000 100 3.89 
10. za rok drewno tart. Gorlice 7.193 7.193 0.000 100 6.12 
11. za rok wierzba Gorlice 3.805 3.805 0.000 100 5.53 
12. za rok drewno z sadów Gorlice 6.241 0.000 6.241 0 0.00 
13. za rok zboŜe Gorlice 0.076 0.076 0.000 100 4.52 
14. za rok otręby Gorlice 0.153 0.153 0.000 100 5.84 
15. za rok odp.owocowe Gorlice 0.075 0.075 0.000 100 6.15 
16. za rok drewno leśne Mszana D. 25.981 0.000 25.981 0 0.00 
17. za rok drewno tart. Mszana D. 6.690 6.690 0.000 100 1.32 
18. za rok wierzba Mszana D. 3.366 3.366 0.000 100 1.43 
19. za rok drewno z sadów Mszana D. 7.268 0.000 7.268 0 0.00 
20. za rok zboŜe Mszana D. 0.080 0.080 0.000 100 8.04 
21. za rok otręby Mszana D. 0.160 0.160 0.000 100 7.97 
22. za rok odp.owocowe Mszana D. 0.087 0.087 0.000 100 2.58 
23. za rok drewno leśne śywiec 12.652 0.000 12.652 0 0.00 
24. za rok drewno tart. śywiec 3.258 0.329 2.928 10 0.00 
25. za rok wierzba śywiec 1.637 0.000 1.637 0 0.00 
26. za rok drewno z sadów śywiec 3.415 0.000 3.415 0 0.00 
27. za rok zboŜe śywiec 0.038 0.038 0.000 100 8.72 
28. za rok otręby śywiec 0.077 0.077 0.000 100 8.64 
29. za rok odp.owocowe śywiec 0.041 0.041 0.000 100 0.21 
30. za rok drewno leśne Tychy 24.259 24.259 0.000 100 3.96 
31. za rok drewno tart. Tychy 6.247 6.247 0.000 100 4.48 
32. za rok wierzba Tychy 3.108 3.108 0.000 100 2.45 
33. za rok drewno z sadów Tychy 4.412 3.472 0.940 79 0.00 
34. za rok zboŜe Tychy 0.065 0.065 0.000 100 12.38 
35. za rok otręby Tychy 0.129 0.129 0.000 100 12.25 
36. za rok odp.owocowe Tychy 0.053 0.053 0.000 100 1.79 
37. za rok słoma zboŜowa Tychy 21.412 0.000 21.412 0 0.00 
38. za rok drewno leśne Miechów 20.796 20.796 0.000 100 2.73 
39. za rok drewno tart. Miechów 5.355 5.355 0.000 100 2.97 
40. za rok wierzba Miechów 2.834 2.834 0.000 100 2.73 
41. za rok drewno z sadów Miechów 5.722 0.000 5.722 0 0.00 
42. za rok zboŜe Miechów 0.069 0.069 0.000 100 10.80 
43. za rok otręby Miechów 0.138 0.138 0.000 100 10.69 
44. za rok odp.owocowe Miechów 0.069 0.069 0.000 100 3.22 
45. za rok drewno leśne Kielce 30.884 30.884 0.000 100 6.57 
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46. za rok drewno tart. Kielce 7.953 7.953 0.000 100 3.83 
47. za rok wierzba Kielce 5.029 5.029 0.000 100 4.79 
48. za rok drewno z sadów Kielce 11.085 0.000 11.085 0 0.00 
49. za rok zboŜe Kielce 0.144 0.144 0.000 100 8.83 
50. za rok sruta rzepak. Kielce 0.238 0.238 0.000 100 4.36 
51. za rok makuch rzepak. Kielce 0.119 0.119 0.000 100 6.06 
52. za rok otręby Kielce 0.287 0.287 0.000 100 8.74 
53. za rok odp.owocowe Kielce 0.133 0.133 0.000 100 4.91 
54. za rok łuski słonecznika Kielce 0.089 0.089 0.000 100 11.16 
55. za rok słoma zboŜowa Kielce 33.297 33.297 0.000 100 2.76 
56. za rok drewno leśne Tarnów 10.004 10.004 0.000 100 4.35 
57. za rok drewno tart. Tarnów 2.576 2.576 0.000 100 5.25 
58. za rok wierzba Tarnów 1.337 1.337 0.000 100 6.44 
59. za rok drewno z sadów Tarnów 2.896 0.000 2.896 0 0.00 
60. za rok zboŜe Tarnów 0.033 0.033 0.000 100 7.54 
61. za rok otręby Tarnów 0.066 0.066 0.000 100 7.47 
62. za rok odp.owocowe Tarnów 0.035 0.035 0.000 100 5.09 
63. za rok drewno leśne Mielec 20.927 20.927 0.000 100 9.08 
64. za rok drewno tart. Mielec 5.389 5.389 0.000 100 11.18 
65. za rok wierzba Mielec 3.128 3.128 0.000 100 9.02 
66. za rok drewno z sadów Mielec 3.244 0.000 3.244 0 0.00 
67. za rok zboŜe Mielec 0.051 0.051 0.000 100 4.14 
68. za rok otręby Mielec 0.102 0.102 0.000 100 7.06 
69. za rok odp.owocowe Mielec 0.039 0.039 0.000 100 4.81 
70. za rok drewno leśne LeŜajsk 50.759 50.759 0.000 100 0.86 
71. za rok drewno tart. LeŜajsk 13.070 13.070 0.000 100 2.83 
72. za rok wierzba LeŜajsk 7.545 7.545 0.000 100 2.69 
73. za rok drewno z sadów LeŜajsk 6.006 0.000 6.006 0 0.00 
74. za rok zboŜe LeŜajsk 0.106 0.106 0.000 100 9.54 
75. za rok otręby LeŜajsk 0.211 0.211 0.000 100 9.45 
76. za rok odp.owocowe LeŜajsk 0.072 0.072 0.000 100 2.84 
77. za rok drewno leśne Częstochowa 53.328 53.328 0.000 100 5.12 
78. za rok drewno tart. Częstochowa 13.732 13.732 0.000 100 3.87 
79. za rok wierzba Częstochowa 6.807 6.807 0.000 100 2.83 
80. za rok drewno z sadów Częstochowa 7.996 0.000 7.996 0 0.00 
81. za rok zboŜe Częstochowa 0.135 0.135 0.000 100 11.40 
82. za rok sruta rzepak. Częstochowa 0.223 0.223 0.000 100 0.66 
83. za rok makuch rzepak. Częstochowa 0.112 0.000 0.112 0 0.00 
84. za rok otręby Częstochowa 0.269 0.269 0.000 100 11.28 
85. za rok odp.owocowe Częstochowa 0.096 0.096 0.000 100 3.07 
86. za rok łuski słonecznika Częstochowa 0.084 0.084 0.000 100 6.72 
87. za rok słoma zboŜowa Częstochowa 62.426 50.079 12.348 80 0.00 
88. za rok drewno leśne Zamość 17.727 17.727 0.000 100 8.39 
89. za rok drewno tart. Zamość 4.565 4.565 0.000 100 8.10 
90. za rok wierzba Zamość 2.198 2.198 0.000 100 6.39 
91. za rok drewno z sadów Zamość 4.228 0.000 4.228 0 0.00 
92. za rok zboŜe Zamość 0.134 0.134 0.000 100 5.06 
93. za rok sruta rzepak. Zamość 0.222 0.222 0.000 100 5.44 
94. za rok makuch rzepak. Zamość 0.111 0.111 0.000 100 7.85 
95. za rok otręby Zamość 0.268 0.268 0.000 100 5.03 
96. za rok odp.owocowe Zamość 0.051 0.051 0.000 100 3.03 
97. za rok łuski słonecznika Zamość 0.083 0.083 0.000 100 11.46 
98. za rok słoma zboŜowa Zamość 40.179 40.179 0.000 100 3.83 
99. za rok drewno leśne OŜarów 21.918 21.918 0.000 100 1.76 
100. za rok drewno tart. OŜarów 5.644 5.644 0.000 100 1.61 
101. za rok wierzba OŜarów 3.323 3.323 0.000 100 0.75 
102. za rok drewno z sadów OŜarów 6.438 0.000 6.438 0 0.00 
103. za rok zboŜe OŜarów 0.116 0.116 0.000 100 10.01 
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104. za rok sruta rzepak. OŜarów 0.192 0.000 0.192 0 0.00 
105. za rok makuch rzepak. OŜarów 0.096 0.000 0.096 0 0.00 
106. za rok otręby OŜarów 0.231 0.231 0.000 100 9.91 
107. za rok odp.owocowe OŜarów 0.077 0.000 0.077 0 0.00 
108. za rok łuski słonecznika OŜarów 0.072 0.072 0.000 100 2.53 
109. za rok słoma zboŜowa OŜarów 29.541 0.000 29.541 0 0.00 
110. za rok drewno leśne Lęczna 39.885 39.885 0.000 100 1.83 
111. za rok drewno tart. Lęczna 10.270 10.270 0.000 100 0.94 
112. za rok wierzba Lęczna 4.945 1.248 3.697 25 0.00 
113. za rok drewno z sadów Lęczna 9.514 0.000 9.514 0 0.00 
114. za rok zboŜe Lęczna 0.301 0.301 0.000 100 9.47 
115. za rok sruta rzepak. Lęczna 0.500 0.000 0.500 0 0.00 
116. za rok makuch rzepak. Lęczna 0.250 0.000 0.250 0 0.00 
117. za rok otręby Lęczna 0.603 0.603 0.000 100 9.38 
118. za rok odp.owocowe Lęczna 0.114 0.000 0.114 0 0.00 
119. za rok łuski słonecznika Lęczna 0.188 0.188 0.000 100 2.64 
120. za rok słoma zboŜowa Lęczna 90.403 0.000 90.403 0 0.00 
121. za rok drewno leśne Białobrzegi 30.495 30.495 0.000 100 2.11 
122. za rok drewno tart. Białobrzegi 7.853 0.000 7.853 0 0.00 
123. za rok wierzba Białobrzegi 7.252 0.000 7.252 0 0.00 
124. za rok drewno z sadów Białobrzegi 17.214 0.000 17.214 0 0.00 
125. za rok zboŜe Białobrzegi 0.223 0.223 0.000 100 7.61 
126. za rok sruta rzepak. Białobrzegi 0.371 0.000 0.371 0 0.00 
127. za rok makuch rzepak. Białobrzegi 0.185 0.000 0.185 0 0.00 
128. za rok otręby Białobrzegi 0.447 0.447 0.000 100 7.54 
129. za rok odp.owocowe Białobrzegi 0.207 0.000 0.207 0 0.00 
130. za rok łuski słonecznika Białobrzegi 0.139 0.139 0.000 100 5.57 
131. za rok słoma zboŜowa Białobrzegi 50.207 0.000 50.207 0 0.00 
132. za rok drewno leśne Piotrków T. 14.684 14.684 0.000 100 5.90 
133. za rok drewno tart. Piotrków T. 3.781 3.781 0.000 100 3.30 
134. za rok wierzba Piotrków T. 2.286 2.286 0.000 100 2.20 
135. za rok drewno z sadów Piotrków T. 5.685 0.000 5.685 0 0.00 
136. za rok zboŜe Piotrków T. 0.117 0.117 0.000 100 6.10 
137. za rok sruta rzepak. Piotrków T. 0.193 0.193 0.000 100 2.57 
138. za rok makuch rzepak. Piotrków T. 0.097 0.097 0.000 100 3.09 
139. za rok otręby Piotrków T. 0.233 0.233 0.000 100 6.05 
140. za rok odp.owocowe Piotrków T. 0.068 0.000 0.068 0 0.00 
141. za rok łuski słonecznika Piotrków T. 0.073 0.073 0.000 100 7.72 
142. za rok słoma zboŜowa Piotrków T. 28.256 28.256 0.000 100 0.99 
143. za rok drewno leśne Kędzierzyn K. 21.940 21.940 0.000 100 9.68 
144. za rok drewno tart. Kędzierzyn K. 5.650 5.650 0.000 100 9.98 
145. za rok wierzba Kędzierzyn K. 2.692 2.692 0.000 100 6.23 
146. za rok drewno z sadów Kędzierzyn K. 2.115 0.000 2.115 0 0.00 
147. za rok zboŜe Kędzierzyn K. 0.133 0.133 0.000 100 1.71 
148. za rok sruta rzepak. Kędzierzyn K. 0.221 0.221 0.000 100 5.33 
149. za rok makuch rzepak. Kędzierzyn K. 0.111 0.111 0.000 100 7.67 
150. za rok otręby Kędzierzyn K. 0.267 0.267 0.000 100 5.33 
151. za rok odp.owocowe Kędzierzyn K. 0.025 0.025 0.000 100 2.99 
152. za rok łuski słonecznika Kędzierzyn K. 0.083 0.083 0.000 100 12.13 
153. za rok słoma zboŜowa Kędzierzyn K. 56.362 56.362 0.000 100 3.72 
154. za rok drewno leśne Wrocław 146.826 146.826 0.000 100 3.93 
155. za rok drewno tart. Wrocław 37.808 37.808 0.000 100 4.12 
156. za rok wierzba Wrocław 16.980 16.980 0.000 100 0.04 
157. za rok drewno z sadów Wrocław 10.424 0.000 10.424 0 0.00 
158. za rok zboŜe Wrocław 0.759 0.000 0.759 0 0.00 
159. za rok sruta rzepak. Wrocław 1.258 1.258 0.000 100 1.12 
160. za rok makuch rzepak. Wrocław 0.629 0.629 0.000 100 0.10 
161. za rok otręby Wrocław 1.518 1.518 0.000 100 1.64 
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162. za rok odp.owocowe Wrocław 0.125 0.000 0.125 0 0.00 
163. za rok łuski słonecznika Wrocław 0.472 0.472 0.000 100 8.38 
164. za rok słoma zboŜowa Wrocław 170.002 61.851 108.151 36 0.00 
165. za rok drewno leśne Konin 187.826 120.375 67.451 64 0.00 
166. za rok drewno tart. Konin 48.365 0.000 48.365 0 0.00 
167. za rok wierzba Konin 18.678 0.000 18.678 0 0.00 
168. za rok drewno z sadów Konin 22.844 0.000 22.844 0 0.00 
169. za rok zboŜe Konin 1.147 0.000 1.147 0 0.00 
170. za rok sruta rzepak. Konin 1.901 0.000 1.901 0 0.00 
171. za rok makuch rzepak. Konin 0.951 0.000 0.951 0 0.00 
172. za rok otręby Konin 2.294 0.000 2.294 0 0.00 
173. za rok odp.owocowe Konin 0.274 0.000 0.274 0 0.00 
174. za rok łuski słonecznika Konin 0.714 0.714 0.000 100 4.45 
175. za rok słoma zboŜowa Konin 451.960 0.000 451.960 0 0.00 
176. za rok drewno leśne Ciechanów 76.884 0.000 76.884 0 0.00 
177. za rok drewno tart. Ciechanów 19.798 0.000 19.798 0 0.00 
178. za rok wierzba Ciechanów 12.747 0.000 12.747 0 0.00 
179. za rok drewno z sadów Ciechanów 24.211 0.000 24.211 0 0.00 
180. za rok zboŜe Ciechanów 0.426 0.426 0.000 100 1.83 
181. za rok sruta rzepak. Ciechanów 0.707 0.000 0.707 0 0.00 
182. za rok makuch rzepak. Ciechanów 0.354 0.000 0.354 0 0.00 
183. za rok otręby Ciechanów 0.853 0.853 0.000 100 1.84 
184. za rok odp.owocowe Ciechanów 0.291 0.000 0.291 0 0.00 
185. za rok łuski słonecznika Ciechanów 0.265 0.000 0.265 0 0.00 
186. za rok słoma zboŜowa Ciechanów 61.359 0.000 61.359 0 0.00 
187. za rok drewno leśne Siedlce 26.025 0.000 26.025 0 0.00 
188. za rok drewno tart. Siedlce 6.701 0.000 6.701 0 0.00 
189. za rok wierzba Siedlce 5.711 0.000 5.711 0 0.00 
190. za rok drewno z sadów Siedlce 13.167 0.000 13.167 0 0.00 
191. za rok zboŜe Siedlce 0.190 0.190 0.000 100 5.91 
192. za rok sruta rzepak. Siedlce 0.316 0.000 0.316 0 0.00 
193. za rok makuch rzepak. Siedlce 0.158 0.000 0.158 0 0.00 
194. za rok otręby Siedlce 0.381 0.381 0.000 100 5.86 
195. za rok odp.owocowe Siedlce 0.158 0.000 0.158 0 0.00 
196. za rok łuski słonecznika Siedlce 0.119 0.119 0.000 100 0.02 
197. za rok słoma zboŜowa Siedlce 45.909 0.000 45.909 0 0.00 
198. za rok tysięcy kursow Sam2o 20.000 1.926 18.074 10 0.00 
199. za rok tysięcy kursow Kont4o 100.000 14.274 85.726 14 0.00 
200. za rok tysięcy kursow TIR4o 45.000 8.082 36.918 18 0.00 
201. za rok tysięcy kursow Nacz5o 65.000 39.728 25.272 61 0.00 
202. zima przepust.urządzeń Alberta 4.276 1.614 2.662 38 0.00 
203. wiosna przepust.urządzeń Alberta 1.712 0.668 1.044 39 0.00 
204. lato przepust.urządzeń Alberta 2.634 1.075 1.558 41 0.00 
205. jesien przepust.urządzeń Alberta 3.213 1.146 2.067 36 0.00 
206. zima przepust.urządzeń Zenobia 4.008 2.629 1.379 66 0.00 
207. wiosna przepust.urządzeń Zenobia 1.600 0.991 0.609 62 0.00 
208. lato przepust.urządzeń Zenobia 2.453 1.632 0.821 67 0.00 
209. jesien przepust.urządzeń Zenobia 2.999 2.034 0.965 68 0.00 
210. zima przepust.urządzeń Cecylia 4.248 2.867 1.381 67 0.00 
211. wiosna przepust.urządzeń Cecylia 1.715 1.081 0.635 63 0.00 
212. lato przepust.urządzeń Cecylia 2.651 1.750 0.900 66 0.00 
213. jesien przepust.urządzeń Cecylia 3.243 2.080 1.163 64 0.00 
214. zima przepust.urządzeń Daria 3.930 1.352 2.578 34 0.00 
215. wiosna przepust.urządzeń Daria 1.567 0.512 1.056 33 0.00 
216. lato przepust.urządzeń Daria 2.403 0.823 1.580 34 0.00 
217. jesien przepust.urządzeń Daria 2.940 0.976 1.965 33 0.00 
218. zima przepust.urządzeń Euzebia 4.085 3.532 0.553 86 0.00 
219. wiosna przepust.urządzeń Euzebia 1.631 1.348 0.283 83 0.00 
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220. lato przepust.urządzeń Euzebia 2.505 2.173 0.331 87 0.00 
221. jesien przepust.urządzeń Euzebia 3.074 2.654 0.420 86 0.00 
222. zima przepust.urządzeń Felicja 4.438 0.797 3.641 18 0.00 
223. wiosna przepust.urządzeń Felicja 1.785 0.325 1.461 18 0.00 
224. lato przepust.urządzeń Felicja 2.713 0.541 2.172 20 0.00 
225. jesien przepust.urządzeń Felicja 3.351 0.594 2.757 18 0.00 
226. zima przepust.urządzeń Gertruda 8.157 4.573 3.584 56 0.00 
227. wiosna przepust.urządzeń Gertruda 3.265 1.841 1.425 56 0.00 
228. lato przepust.urządzeń Gertruda 5.012 2.896 2.116 58 0.00 
229. jesien przepust.urządzeń Gertruda 6.128 3.407 2.721 56 0.00 
230. zima czas rozladunku Alberta 9.000 7.224 1.776 80 0.00 
231. wiosna czas rozladunku Alberta 9.000 2.395 6.605 27 0.00 
232. lato czas rozladunku Alberta 9.000 4.035 4.965 45 0.00 
233. jesien czas rozladunku Alberta 9.000 4.216 4.784 47 0.00 
234. zima czas rozladunku Zenobia 7.000 5.801 1.199 83 0.00 
235. wiosna czas rozladunku Zenobia 7.000 2.186 4.814 31 0.00 
236. lato czas rozladunku Zenobia 7.000 3.692 3.308 53 0.00 
237. jesien czas rozladunku Zenobia 7.000 5.251 1.749 75 0.00 
238. zima czas rozladunku Cecylia 16.000 6.771 9.229 42 0.00 
239. wiosna czas rozladunku Cecylia 16.000 2.552 13.448 16 0.00 
240. lato czas rozladunku Cecylia 16.000 4.133 11.867 26 0.00 
241. jesien czas rozladunku Cecylia 16.000 4.912 11.088 31 0.00 
242. zima czas rozladunku Daria 8.500 3.618 4.882 43 0.00 
243. wiosna czas rozladunku Daria 8.500 1.337 7.163 16 0.00 
244. lato czas rozladunku Daria 8.500 2.153 6.347 25 0.00 
245. jesien czas rozladunku Daria 8.500 2.714 5.786 32 0.00 
246. zima czas rozladunku Euzebia 16.000 12.128 3.872 76 0.00 
247. wiosna czas rozladunku Euzebia 16.000 4.572 11.428 29 0.00 
248. lato czas rozladunku Euzebia 16.000 7.710 8.290 48 0.00 
249. jesien czas rozladunku Euzebia 16.000 10.163 5.837 64 0.00 
250. zima czas rozladunku Felicja 8.000 5.849 2.151 73 0.00 
251. wiosna czas rozladunku Felicja 8.000 2.066 5.934 26 0.00 
252. lato czas rozladunku Felicja 8.000 3.387 4.613 42 0.00 
253. jesien czas rozladunku Felicja 8.000 5.566 2.434 70 0.00 
254. zima czas rozladunku Gertruda 16.000 12.625 3.375 79 0.00 
255. wiosna czas rozladunku Gertruda 16.000 5.093 10.907 32 0.00 
256. lato czas rozladunku Gertruda 16.000 8.091 7.909 51 0.00 
257. jesien czas rozladunku Gertruda 16.000 9.862 6.138 62 0.00 
258. zima Mbiop/Mpaliw % Alberta 14.973 14.973 0.000 100 30.89 
259. wiosna Mbiop/Mpaliw % Alberta 14.973 14.973 -0.000 100 51.82 
260. lato Mbiop/Mpaliw % Alberta 14.973 14.973 0.000 100 65.60 
261. jesien Mbiop/Mpaliw % Alberta 14.973 14.973 -0.000 100 106.56 
262. zima Mbiop/Mpaliw % Zenobia 9.000 9.000 -0.000 100 84.76 
263. wiosna Mbiop/Mpaliw % Zenobia 9.000 9.000 -0.000 100 101.20 
264. lato Mbiop/Mpaliw % Zenobia 9.000 9.000 -0.000 100 134.18 
265. jesien Mbiop/Mpaliw % Zenobia 9.000 9.000 -0.000 100 207.90 
266. zima Mbiop/Mpaliw % Cecylia 9.784 9.784 0.000 100 97.63 
267. wiosna Mbiop/Mpaliw % Cecylia 9.784 9.784 -0.000 100 110.36 
268. lato Mbiop/Mpaliw % Cecylia 9.784 9.784 -0.000 100 146.45 
269. jesien Mbiop/Mpaliw % Cecylia 9.784 9.784 -0.000 100 222.91 
270. zima Mbiop/Mpaliw % Daria 6.000 6.000 -0.000 100 123.38 
271. wiosna Mbiop/Mpaliw % Daria 6.000 6.000 -0.000 100 55.85 
272. lato Mbiop/Mpaliw % Daria 6.000 6.000 -0.000 100 93.53 
273. jesien Mbiop/Mpaliw % Daria 6.000 6.000 -0.000 100 107.26 
274. zima Mbiop/Mpaliw % Euzebia 10.000 10.000 -0.000 100 132.89 
275. wiosna Mbiop/Mpaliw % Euzebia 10.000 10.000 -0.000 100 138.94 
276. lato Mbiop/Mpaliw % Euzebia 10.000 10.000 -0.000 100 181.83 
277. jesien Mbiop/Mpaliw % Euzebia 10.000 10.000 -0.000 100 284.60 
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278. zima Mbiop/Mpaliw % Felicja 19.238 19.238 -0.000 100 54.39 
279. wiosna Mbiop/Mpaliw % Felicja 19.238 19.238 -0.000 100 26.07 
280. lato Mbiop/Mpaliw % Felicja 19.238 19.238 -0.000 100 42.91 
281. jesien Mbiop/Mpaliw % Felicja 19.238 19.238 -0.000 100 46.93 
282. zima Mbiop/Mpaliw % Gertruda 10.000 10.000 -0.000 100 359.81 
283. wiosna Mbiop/Mpaliw % Gertruda 10.000 10.000 -0.000 100 164.26 
284. lato Mbiop/Mpaliw % Gertruda 10.000 10.000 -0.000 100 276.55 
285. jesien Mbiop/Mpaliw % Gertruda 10.000 10.000 -0.000 100 316.38 
286. zima poj.magazynow Alberta 2.400 0.498 1.902 21 0.00 
287. wiosna poj.magazynow Alberta 2.400 0.248 2.152 10 0.00 
288. lato poj.magazynow Alberta 2.400 0.400 2.000 17 0.00 
289. jesien poj.magazynow Alberta 2.400 0.348 2.052 14 0.00 
290. zima poj.magazynow Zenobia 1.600 0.674 0.926 42 0.00 
291. wiosna poj.magazynow Zenobia 1.600 0.254 1.346 16 0.00 
292. lato poj.magazynow Zenobia 1.600 0.433 1.167 27 0.00 
293. jesien poj.magazynow Zenobia 1.600 0.600 1.000 37 0.00 
294. zima poj.magazynow Cecylia 1.600 0.786 0.814 49 0.00 
295. wiosna poj.magazynow Cecylia 1.600 0.296 1.304 19 0.00 
296. lato poj.magazynow Cecylia 1.600 0.480 1.120 30 0.00 
297. jesien poj.magazynow Cecylia 1.600 0.570 1.030 36 0.00 
298. zima poj.magazynow Daria 24.000 0.378 23.622 2 0.00 
299. wiosna poj.magazynow Daria 24.000 0.146 23.854 1 0.00 
300. lato poj.magazynow Daria 24.000 0.228 23.772 1 0.00 
301. jesien poj.magazynow Daria 24.000 0.269 23.731 1 0.00 
302. zima poj.magazynow Euzebia 24.000 1.313 22.687 5 0.00 
303. wiosna poj.magazynow Euzebia 24.000 0.518 23.482 2 0.00 
304. lato poj.magazynow Euzebia 24.000 0.826 23.174 3 0.00 
305. jesien poj.magazynow Euzebia 24.000 1.071 22.929 4 0.00 
306. zima poj.magazynow Felicja 36.000 0.526 35.474 1 0.00 
307. wiosna poj.magazynow Felicja 36.000 0.232 35.768 1 0.00 
308. lato poj.magazynow Felicja 36.000 0.401 35.599 1 0.00 
309. jesien poj.magazynow Felicja 36.000 0.402 35.598 1 0.00 
310. zima poj.magazynow Gertruda 15.000 1.287 13.713 9 0.00 
311. wiosna poj.magazynow Gertruda 15.000 0.597 14.403 4 0.00 
312. lato poj.magazynow Gertruda 15.000 0.881 14.119 6 0.00 
313. jesien poj.magazynow Gertruda 15.000 1.022 13.978 7 0.00 
314. zima MbLes/Mbiom % grupa 1 75.000 68.083 6.917 91 0.00 
315. wiosna MbLes/Mbiom % grupa 1 75.000 68.097 6.903 91 0.00 
316. lato MbLes/Mbiom % grupa 1 75.000 68.318 6.682 91 0.00 
317. jesien MbLes/Mbiom % grupa 1 75.000 68.496 6.504 91 0.00 
318. zima MbLes/Mbiom % grupa 2 75.000 75.000 0.000 100 0.85 
319. wiosna MbLes/Mbiom % grupa 2 75.000 75.000 0.000 100 0.60 
320. lato MbLes/Mbiom % grupa 2 75.000 75.000 0.000 100 1.28 
321. jesien MbLes/Mbiom % grupa 2 75.000 75.000 0.000 100 1.86 
322. zima MbLes/Mbiom % grupa 3 75.000 75.000 0.000 100 7.54 
323. wiosna MbLes/Mbiom % grupa 3 75.000 75.000 0.000 100 3.51 
324. lato MbLes/Mbiom % grupa 3 75.000 75.000 0.000 100 5.45 
325. jesien MbLes/Mbiom % grupa 3 75.000 75.000 0.000 100 6.21 
326. zima MbLes/Mbiom % grupa 4 75.601 75.601 0.000 100 3.72 
327. wiosna MbLes/Mbiom % grupa 4 75.601 75.601 0.000 100 0.77 
328. lato MbLes/Mbiom % grupa 4 75.601 75.601 0.000 100 1.69 
329. jesien MbLes/Mbiom % grupa 4 75.601 75.601 0.000 100 4.09 
330. zima MbLes/Mbiom % grupa 5 75.000 54.907 20.093 73 0.00 
331. wiosna MbLes/Mbiom % grupa 5 75.000 75.000 0.000 100 1.25 
332. lato MbLes/Mbiom % grupa 5 75.000 75.000 0.000 100 3.81 
333. jesien MbLes/Mbiom % grupa 5 75.000 75.000 0.000 100 6.47 
334. zima produkcja [GWh] Alberta 1070.741 1070.741 0.000 100 21.17 
335. wiosna produkcja [GWh] Alberta 456.042 456.042 0.000 100 22.94 
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336. lato produkcja [GWh] Alberta 726.128 726.128 -0.000 100 22.46 
337. jesien produkcja [GWh] Alberta 779.985 779.985 0.000 100 23.46 
338. zima produkcja [GWh] Zenobia 1739.954 1739.954 0.000 100 17.26 
339. wiosna produkcja [GWh] Zenobia 741.069 741.069 0.000 100 16.78 
340. lato produkcja [GWh] Zenobia 1179.958 1179.958 0.000 100 16.90 
341. jesien produkcja [GWh] Zenobia 1267.476 1267.476 0.000 100 16.64 
342. zima produkcja [GWh] Cecylia 1840.336 1840.336 0.000 100 16.04 
343. wiosna produkcja [GWh] Cecylia 783.823 783.823 0.000 100 15.89 
344. lato produkcja [GWh] Cecylia 1248.032 1248.032 0.000 100 15.92 
345. jesien produkcja [GWh] Cecylia 1340.600 1340.600 0.000 100 15.83 
346. zima produkcja [GWh] Daria 869.977 869.977 0.000 100 4.76 
347. wiosna produkcja [GWh] Daria 370.534 370.534 0.000 100 5.00 
348. lato produkcja [GWh] Daria 589.979 589.979 0.000 100 5.20 
349. jesien produkcja [GWh] Daria 633.738 633.738 0.000 100 5.48 
350. zima produkcja [GWh] Euzebia 2342.246 2342.246 0.000 100 18.55 
351. wiosna produkcja [GWh] Euzebia 997.593 997.593 0.000 100 18.70 
352. lato produkcja [GWh] Euzebia 1588.405 1588.405 0.000 100 18.65 
353. jesien produkcja [GWh] Euzebia 1706.218 1706.218 0.000 100 18.74 
354. zima produkcja [GWh] Felicja 368.067 368.067 0.000 100 12.56 
355. wiosna produkcja [GWh] Felicja 156.765 156.765 0.000 100 14.10 
356. lato produkcja [GWh] Felicja 249.606 249.606 0.000 100 14.72 
357. jesien produkcja [GWh] Felicja 268.120 268.120 0.000 100 14.76 
358. zima produkcja [GWh] Gertruda 2944.538 2944.538 0.000 100 16.70 
359. wiosna produkcja [GWh] Gertruda 1254.116 1254.116 0.000 100 17.07 
360. lato produkcja [GWh] Gertruda 1996.851 1996.851 0.000 100 17.41 
361. jesien produkcja [GWh] Gertruda 2144.960 2144.960 0.000 100 17.84 
362. zima ECert/Esum % grupa 1 10.210 10.210 0.000 100 1698.80 
363. wiosna ECert/Esum % grupa 1 10.210 10.210 0.000 100 163.53 
364. lato ECert/Esum % grupa 1 10.210 10.210 0.000 100 496.26 
365. jesien ECert/Esum % grupa 1 10.210 10.053 0.157 98 0.00 
366. zima ECert/Esum % grupa 2 5.733 4.947 0.786 86 0.00 
367. wiosna ECert/Esum % grupa 2 5.733 5.129 0.604 89 0.00 
368. lato ECert/Esum % grupa 2 5.733 5.017 0.716 88 0.00 
369. jesien ECert/Esum % grupa 2 5.733 5.090 0.643 89 0.00 
370. zima ECert/Esum % grupa 3 9.555 9.555 0.000 100 822.82 
371. wiosna ECert/Esum % grupa 3 9.555 9.555 0.000 100 86.22 
372. lato ECert/Esum % grupa 3 9.555 9.555 0.000 100 262.92 
373. jesien ECert/Esum % grupa 3 9.555 9.078 0.477 95 0.00 
374. zima ECert/Esum % grupa 4 18.382 16.213 2.169 88 0.00 
375. wiosna ECert/Esum % grupa 4 18.382 16.020 2.362 87 0.00 
376. lato ECert/Esum % grupa 4 18.382 17.060 1.322 93 0.00 
377. jesien ECert/Esum % grupa 4 18.382 15.428 2.953 84 0.00 
378. zima ECert/Esum % grupa 5 9.555 8.693 0.863 91 0.00 
379. wiosna ECert/Esum % grupa 5 9.555 8.140 1.415 85 0.00 
380. lato ECert/Esum % grupa 5 9.555 8.167 1.388 85 0.00 
381. jesien ECert/Esum % grupa 5 9.555 8.586 0.969 90 0.00 
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Rok 2010. Dostawy paliwa do elektrowni Alberta 
zima zrębki wierz od dost. Sanok 0.377 tys.kursow Nacz5o 9.805 kT 10.268 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Gorlice 0.234 tys.kursow TIR4o 4.675 kT 7.786 GWh 
zima zrębki wierz od dost. Gorlice 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.062 kT 0.065 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Mszana D. 0.196 tys.kursow Nacz5o 4.169 kT 6.944 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Kielce 0.311 tys.kursow TIR4o 6.228 kT 10.373 GWh 
zima sruta od dost. Kielce 0.010 tys.kursow Nacz5o 0.265 kT 0.481 GWh 
wiosna makuchy od dost. Kielce 0.014 tys.kursow TIR4o 0.125 kT 0.278 GWh 
zima bryk.słom od dost. Kielce 0.269 tys.kursow Nacz5o 6.999 kT 12.864 GWh 
wiosna bryk.słom od dost. Kielce 0.108 tys.kursow Nacz5o 2.802 kT 5.151 GWh 
lato bryk.słom od dost. Kielce 0.167 tys.kursow Nacz5o 4.343 kT 7.983 GWh 
jesien bryk.słom od dost. Kielce 0.266 tys.kursow Nacz5o 6.916 kT 12.713 GWh 
zima zrębki wierz od dost. Tarnów 0.104 tys.kursow Nacz5o 2.715 kT 2.843 GWh 
zima zrębki wierz od dost. Mielec 0.844 tys.kursow Sam2o 6.350 kT 6.650 GWh 
wiosna zrębki wierz od dost. LeŜajsk 0.444 tys.kursow Nacz5o 11.376 kT 15.722 GWh 
zima sruta od dost. Częstochowa 0.010 tys.kursow Nacz5o 0.248 kT 0.451 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Zamość 0.136 tys.kursow TIR4o 2.722 kT 4.533 GWh 
zima sruta od dost. Zamość 0.009 tys.kursow Nacz5o 0.247 kT 0.448 GWh 
wiosna makuchy od dost. Zamość 0.013 tys.kursow TIR4o 0.117 kT 0.260 GWh 
zima bryk.słom od dost. Zamość 0.633 tys.kursow Nacz5o 16.465 kT 30.266 GWh 
wiosna bryk.słom od dost. Zamość 0.152 tys.kursow Nacz5o 3.942 kT 7.246 GWh 
lato bryk.słom od dost. Zamość 0.289 tys.kursow Nacz5o 7.525 kT 13.832 GWh 
jesien bryk.słom od dost. Zamość 0.624 tys.kursow Nacz5o 16.221 kT 29.817 GWh 
wiosna zrębki wierz od dost. Piotrków T. 0.114 tys.kursow Nacz5o 2.931 kT 4.051 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Piotrków T. 0.020 tys.kursow Nacz5o 0.424 kT 0.706 GWh 
zima sruta od dost. Piotrków T. 0.008 tys.kursow Nacz5o 0.215 kT 0.391 GWh 
wiosna makuchy od dost. Piotrków T. 0.011 tys.kursow TIR4o 0.102 kT 0.226 GWh 
zima bryk.słom od dost. Piotrków T. 0.445 tys.kursow Nacz5o 11.580 kT 21.286 GWh 
wiosna bryk.słom od dost. Piotrków T. 0.126 tys.kursow Nacz5o 3.275 kT 6.020 GWh 
lato bryk.słom od dost. Piotrków T. 0.228 tys.kursow Nacz5o 5.930 kT 10.901 GWh 
jesien bryk.słom od dost. Piotrków T. 0.395 tys.kursow Nacz5o 10.266 kT 18.870 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Kędzierzyn K. 0.167 tys.kursow TIR4o 3.334 kT 5.553 GWh 
zima sruta od dost. Kędzierzyn K. 0.009 tys.kursow Nacz5o 0.246 kT 0.447 GWh 
wiosna makuchy od dost. Kędzierzyn K. 0.013 tys.kursow TIR4o 0.116 kT 0.259 GWh 
zima bryk.słom od dost. Kędzierzyn K. 0.536 tys.kursow Nacz5o 13.945 kT 25.632 GWh 
wiosna bryk.słom od dost. Kędzierzyn K. 0.153 tys.kursow Nacz5o 3.981 kT 7.317 GWh 
lato bryk.słom od dost. Kędzierzyn K. 0.274 tys.kursow Nacz5o 7.128 kT 13.103 GWh 
jesien bryk.słom od dost. Kędzierzyn K. 0.626 tys.kursow Nacz5o 16.268 kT 29.903 GWh 
wiosna makuchy od dost. Wrocław 0.074 tys.kursow TIR4o 0.662 kT 1.472 GWh 
zima węgiel od dost. Zag.Śląsk 6.544 tys.kursow Wag.W 392.633 kT 958.648 GWh 
wiosna węgiel od dost. Zag.Śląsk 2.785 tys.kursow Wag.W 167.121 kT 408.040 GWh 
lato węgiel od dost. Zag.Śląsk 4.399 tys.kursow Wag.W 263.932 kT 644.414 GWh 
jesien węgiel od dost. Zag.Śląsk 4.701 tys.kursow Wag.W 282.063 kT 688.683 GWh 
Łącznie 1105.749 tys.t węgla (uprawnienia do emisji dla 1197.052 tys.t). 
Sprzedano  uprawnien dla 91.303 tys.t za 10.361 mln.zł.  
Liczba dostaw biomasy 8.414 tys. łącznie 194.719 tys.ton (średnio: 23 dost/dzien, 23.143 t/dost, 63.230 m3/dost) 
Łączna prod.zielonej energii w elektr. Alberta 333.112 GWh, w tym certyf. 327.402 GWh (ηCE=0.983) 
Udział energii certyfikowanej 10.80% prod.wlasn, 11.97% sprzedaŜy 
Łączna produkcja 3032.897 GWh, sprzedaŜ 2735.725 GWh Udział energi odnaw.w energii finalnej 13.50% 
Średni udział wagowy biomasy w paliwie 14.97% (dopuszczalny wynosi 14.97%) 
Średni udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy 0.00% (dopuszczalny wynosi 75.00%) 
Koszt En.z węgla kw=114.23 zł/MWh (+upraw.CO2 110.40 zł/MWh), z biom.kB=267.73 zł/MWh (kB/kw=2.34) 
Sr.koszt producji Ks/Es=177.37 zł/MWh, bez kosztów uprawnień do emisji CO2 Ksel/Es=180.79 zł/MWh 
Dla biomasy: Zysk op.sr=157.44 zł/MWh. kPal.El=237.07 zł/MWh, w tym kTrans=24.40 zł/MWh (10.29%); 
    kMiPrz=30.66 zł/MWh, kzm=267.73 zł/MWh 
Dla węgla:   Zysk op.sr= 63.16 zł/MWh. kPal.El=111.58 zł/MWh, w tym kTrans= 4.69 zł/MWh (4.20%); 
    kMiPrz= 2.65 zł/MWh, kzm=114.23/163.13 zł/MWh 
Rentowność 13.88%; Zysk jednostk.sr 25.088 zŁ/MWh, zysk krańc.biom=126.91 zł/MWh 
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Rok 2010. Dostawy paliwa do elektrowni Zenobia 
jesien zrebki les. od dost. Gorlice 0.842 tys.kursow TIR4o 16.847 kT 23.336 GWh 
zima bryk.les. od dost. Kielce 0.567 tys.kursow Nacz5o 14.751 kT 25.355 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Kielce 0.284 tys.kursow Nacz5o 7.388 kT 12.700 GWh 
lato bryk.les. od dost. Kielce 0.353 tys.kursow Nacz5o 9.190 kT 15.797 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Kielce 0.100 tys.kursow Nacz5o 2.608 kT 4.483 GWh 
jesien zrebki les. od dost. Tarnów 0.682 tys.kursow TIR4o 13.642 kT 18.897 GWh 
lato zrebki les. od dost. LeŜajsk 0.553 tys.kursow Nacz5o 12.619 kT 16.447 GWh 
jesien zrebki les. od dost. LeŜajsk 0.569 tys.kursow Nacz5o 12.231 kT 16.942 GWh 
zima bryk.les. od dost. Zamość 0.348 tys.kursow Nacz5o 9.055 kT 15.565 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Zamość 0.162 tys.kursow Nacz5o 4.217 kT 7.248 GWh 
lato bryk.les. od dost. Zamość 0.169 tys.kursow Nacz5o 4.403 kT 7.568 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Zamość 0.069 tys.kursow Nacz5o 1.805 kT 3.103 GWh 
zima bryk.les. od dost. Piotrków T. 0.261 tys.kursow Nacz5o 6.776 kT 11.648 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Piotrków T. 0.144 tys.kursow Nacz5o 3.747 kT 6.441 GWh 
lato bryk.les. od dost. Piotrków T. 0.154 tys.kursow Nacz5o 3.995 kT 6.868 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Piotrków T. 0.062 tys.kursow Nacz5o 1.618 kT 2.781 GWh 
zima bryk.les. od dost. Wrocław 1.441 tys.kursow Nacz5o 37.470 kT 64.407 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Wrocław 0.524 tys.kursow Nacz5o 13.632 kT 23.433 GWh 
lato bryk.les. od dost. Wrocław 0.621 tys.kursow Nacz5o 16.148 kT 27.756 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Wrocław 0.053 tys.kursow Nacz5o 1.381 kT 2.373 GWh 
zima węgiel od dost. Zag.Śląsk 11.468 tys.kursow Wag.W 688.087 kT 1622.979 GWh 
wiosna węgiel od dost. Zag.Śląsk 4.884 tys.kursow Wag.W 293.065 kT 691.248 GWh 
lato węgiel od dost. Zag.Śląsk 7.812 tys.kursow Wag.W 468.703 kT 1105.522 GWh 
jesien węgiel od dost. Zag.Śląsk 8.448 tys.kursow Wag.W 506.877 kT 1195.563 GWh 
Łącznie 1956.733 tys.t węgla (uprawnienia do emisji dla 2606.506 tys.t). 
Sprzedano  uprawnien dla 649.773 tys.t za 73.737 mln.zł.  
Liczba dostaw biomasy 7.962 tys. łącznie 193.523 tys.ton (średnio: 22 dost/dzien, 24.307 t/dost, 86.867 m3/dost) 
Łączna prod.zielonej energii w elektr. Zenobia 313.145 GWh, w tym certyf. 332.909 GWh (ηCE=1.063) 
Udział energii certyfikowanej 6.75% prod.wlasn, 7.49% sprzedaŜy 
Łączna produkcja 4928.457 GWh, sprzedaŜ 4445.553 GWh Udział energi odnaw.w energii finalnej 8.45% 
Średni udział wagowy biomasy w paliwie 9.00% (dopuszczalny wynosi 9.00%) 
Średni udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy 100.00% (dopuszczalny wynosi 75.00%) 
Koszt En.z węgla kw=118.25 zł/MWh (+upraw.CO2 102.27 zł/MWh), z biom.kB=253.97 zł/MWh (kB/kw=2.15) 
Sr.koszt producji Ks/Es=159.71 zł/MWh, bez kosztów uprawnień do emisji CO2 Ksel/Es=174.67 zł/MWh 
Dla biomasy: Zysk op.sr=191.63 zł/MWh. kPal.El=219.89 zł/MWh, w tym kTrans=32.15 zł/MWh (14.62%); 
    kMiPrz=34.09 zł/MWh, kzm=253.97 zł/MWh 
Dla węgla:   Zysk op.sr= 57.51 zł/MWh. kPal.El=115.51 zł/MWh, w tym kTrans= 4.85 zł/MWh (4.20%); 
    kMiPrz= 2.74 zł/MWh, kzm=118.25/167.14 zł/MWh 
Rentowność 18.59%; Zysk jednostk.sr 32.466 zŁ/MWh, zysk krańc.biom=179.51 zł/MWh  
 

Rok 2010. Dostawy paliwa do elektrowni Cecylia 
zima bryk.les. od dost. Wrocław 1.363 tys.kursow Nacz5o 35.443 kT 60.922 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Wrocław 0.998 tys.kursow Nacz5o 25.955 kT 44.614 GWh 
lato bryk.les. od dost. Wrocław 0.145 tys.kursow Nacz5o 3.764 kT 6.471 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Wrocław 1.060 tys.kursow Nacz5o 27.554 kT 47.362 GWh 
zima bryk.les. od dost. Konin 1.692 tys.kursow Nacz5o 43.991 kT 75.615 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Konin 0.303 tys.kursow Nacz5o 7.876 kT 13.539 GWh 
lato bryk.les. od dost. Konin 1.927 tys.kursow Nacz5o 50.104 kT 86.122 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Konin 1.166 tys.kursow Nacz5o 30.309 kT 52.099 GWh 
zima węgiel od dost. Zag.Śląsk 12.208 tys.kursow Wag.W 732.472 kT 1703.799 GWh 
wiosna węgiel od dost. Zag.Śląsk 5.199 tys.kursow Wag.W 311.969 kT 725.670 GWh 
lato węgiel od dost. Zag.Śląsk 8.279 tys.kursow Wag.W 496.729 kT 1155.439 GWh 
jesien węgiel od dost. Zag.Śląsk 8.893 tys.kursow Wag.W 533.572 kT 1241.139 GWh 
Łącznie 2074.742 tys.t węgla (uprawnienia do emisji dla 2296.196 tys.t). 
Sprzedano  uprawnien dla 221.454 tys.t za 25.131 mln.zł.  
Liczba dostaw biomasy 8.654 tys. łącznie 224.996 tys.ton (średnio: 24 dost/dzien, 26.000 t/dost, 87.083 m3/dost) 
Łączna prod.zielonej energii w elektr. Cecylia 386.743 GWh, w tym certyf. 409.977 GWh (ηCE=1.060) 
Udział energii certyfikowanej 7.86% prod.wlasn, 8.72% sprzedaŜy 



 337 

Łączna produkcja 5212.791 GWh, sprzedaŜ 4702.027 GWh Udział energi odnaw.w energii finalnej 9.84% 
Średni udział wagowy biomasy w paliwie 9.78% (dopuszczalny wynosi 9.78%) 
Średni udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy 100.00% (dopuszczalny wynosi 75.00%) 
Koszt En.z węgla kw=119.91 zł/MWh (+upraw.CO2 114.70 zł/MWh), z biom.kB=274.38 zł/MWh (kB/kw=2.29) 
Sr.koszt producji Ks/Es=174.59 zł/MWh, bez kosztów uprawnień do emisji CO2 Ksel/Es=179.41 zł/MWh 
Dla biomasy: Zysk op.sr=170.45 zł/MWh. kPal.El=246.67 zł/MWh, w tym kTrans=42.34 zł/MWh (17.16%); 
    kMiPrz=27.71 zł/MWh, kzm=274.38 zł/MWh 
Dla węgla:   Zysk op.sr= 55.18 zł/MWh. kPal.El=117.12 zł/MWh, w tym kTrans= 4.92 zł/MWh (4.20%); 
    kMiPrz= 2.78 zł/MWh, kzm=119.91/168.80 zł/MWh 
Rentowność 11.38%; Zysk jednostk.sr 20.408 zŁ/MWh, zysk krańc.biom=163.94 zł/MWh 
 

Rok 2010. Dostawy paliwa do elektrowni Daria 
jesien pozost.owoc. od dost. Sanok 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.056 kT 0.089 GWh 
lato zrebki les. od dost. Gorlice 0.465 tys.kursow Kont4o 8.484 kT 11.057 GWh 
jesien zrebki les. od dost. Gorlice 0.772 tys.kursow Kont4o 13.261 kT 18.369 GWh 
zima trociny od dost. Gorlice 0.591 tys.kursow Kont4o 10.095 kT 13.246 GWh 
jesien otręby luzem od dost. Gorlice 0.021 tys.kursow Sam2o 0.165 kT 0.259 GWh 
jesien pozost.owoc. od dost. Gorlice 0.011 tys.kursow Sam2o 0.091 kT 0.145 GWh 
wiosna trociny od dost. Mszana D. 0.244 tys.kursow TIR4o 4.878 kT 6.737 GWh 
lato trociny od dost. Mszana D. 0.199 tys.kursow TIR4o 3.871 kT 5.584 GWh 
jesien pozost.owoc. od dost. Mszana D. 0.004 tys.kursow Nacz5o 0.106 kT 0.169 GWh 
jesien pozost.owoc. od dost. śywiec 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.050 kT 0.079 GWh 
zima trociny od dost. Kielce 0.407 tys.kursow TIR4o 8.136 kT 10.676 GWh 
wiosna trociny od dost. Kielce 0.144 tys.kursow TIR4o 2.874 kT 3.970 GWh 
jesien pozost.owoc. od dost. Kielce 0.006 tys.kursow Nacz5o 0.162 kT 0.258 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Kielce 0.004 tys.kursow Nacz5o 0.099 kT 0.173 GWh 
zima bryk.słom od dost. Kielce 0.234 tys.kursow Nacz5o 6.077 kT 9.923 GWh 
wiosna bryk.słom od dost. Kielce 0.070 tys.kursow Nacz5o 1.817 kT 2.966 GWh 
lato bryk.słom od dost. Kielce 0.158 tys.kursow Nacz5o 4.118 kT 6.725 GWh 
jesien bryk.słom od dost. Kielce 0.135 tys.kursow Nacz5o 3.519 kT 5.746 GWh 
jesien pozost.owoc. od dost. Tarnów 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.042 kT 0.067 GWh 
jesien pozost.owoc. od dost. Mielec 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.047 kT 0.075 GWh 
jesien pozost.owoc. od dost. LeŜajsk 0.003 tys.kursow Nacz5o 0.088 kT 0.140 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Częstochowa 0.004 tys.kursow Nacz5o 0.093 kT 0.162 GWh 
jesien pozost.owoc. od dost. Zamość 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.062 kT 0.098 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. OŜarów 0.003 tys.kursow Nacz5o 0.080 kT 0.139 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Lęczna 0.008 tys.kursow Nacz5o 0.209 kT 0.364 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Białobrzegi 0.006 tys.kursow Nacz5o 0.155 kT 0.269 GWh 
jesien pozost.owoc. od dost. Kędzierzyn K. 0.001 tys.kursow Nacz5o 0.031 kT 0.049 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Siedlce 0.005 tys.kursow Nacz5o 0.132 kT 0.229 GWh 
zima węgiel od dost. Zag.Śląsk 6.347 tys.kursow Wag.W 380.824 kT 836.131 GWh 
wiosna węgiel od dost. Zag.Śląsk 2.699 tys.kursow Wag.W 161.927 kT 355.524 GWh 
lato węgiel od dost. Zag.Śląsk 4.301 tys.kursow Wag.W 258.070 kT 566.613 GWh 
jesien węgiel od dost. Zag.Śląsk 4.617 tys.kursow Wag.W 277.008 kT 608.194 GWh 
Łącznie 1077.829 tys.t węgla (uprawnienia do emisji dla 1163.321 tys.t). 
Sprzedano  uprawnien dla 85.492 tys.t za 9.702 mln.zł.  
Liczba dostaw biomasy 3.505 tys. łącznie 68.798 tys.ton (średnio: 10 dost/dzien, 19.629 t/dost, 73.521 m3/dost) 
Łączna prod.zielonej energii w elektr. Daria 97.766 GWh, w tym certyf. 95.605 GWh (ηCE=0.978) 
Udział energii certyfikowanej 3.88% prod.wlasn, 4.30% sprzedaŜy 
Łączna produkcja 2464.229 GWh, sprzedaŜ 2222.776 GWh Udział energi odnaw.w energii finalnej 4.85% 
Średni udział wagowy biomasy w paliwie 6.00% (dopuszczalny wynosi 6.00%) 
Średni udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy 75.00% (dopuszczalny wynosi 75.00%) 
Koszt En.z węgla kw=128.76 zł/MWh (+upraw.CO2 124.66 zł/MWh), z biom.kB=247.56 zł/MWh (kB/kw=1.92) 
Sr.koszt producji Ks/Es=176.37 zł/MWh, bez kosztów uprawnień do emisji CO2 Ksel/Es=180.31 zł/MWh 
Dla biomasy: Zysk op.sr=176.35 zł/MWh. kPal.El=200.18 zł/MWh, w tym kTrans=23.87 zł/MWh (11.93%); 
    kMiPrz=47.38 zł/MWh, kzm=247.56 zł/MWh 
Dla węgla:   Zysk op.sr= 43.43 zł/MWh. kPal.El=125.81 zł/MWh, w tym kTrans= 6.93 zł/MWh (5.51%); 
    kMiPrz= 2.95 zł/MWh, kzm=128.76/177.65 zł/MWh 
Rentowność 4.70%; Zysk jednostk.sr 8.480 zŁ/MWh, zysk krańc.biom=107.16 zł/MWh 
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Rok 2010. Dostawy paliwa do elektrowni Euzebia 
zima pozost.owoc. od dost. Tychy 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.065 kT 0.103 GWh 
zima bryk.les. od dost. Tychy 0.126 tys.kursow Nacz5o 3.289 kT 5.653 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Tychy 0.109 tys.kursow Nacz5o 2.826 kT 4.858 GWh 
lato bryk.les. od dost. Tychy 0.121 tys.kursow Nacz5o 3.143 kT 5.402 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Tychy 0.063 tys.kursow Nacz5o 1.636 kT 2.812 GWh 
lato zrebki les. od dost. Miechów 0.544 tys.kursow Kont4o 9.937 kT 12.951 GWh 
jesien zrebki les. od dost. Miechów 1.106 tys.kursow Kont4o 19.009 kT 26.330 GWh 
zima pozost.owoc. od dost. Miechów 0.010 tys.kursow Sam2o 0.084 kT 0.133 GWh 
zima zrębki wierz od dost. Miechów 0.221 tys.kursow Nacz5o 5.754 kT 5.353 GWh 
jesien zrebki les. od dost. LeŜajsk 0.793 tys.kursow TIR4o 15.866 kT 21.977 GWh 
zima pozost.owoc. od dost. Częstochowa 0.005 tys.kursow Nacz5o 0.117 kT 0.186 GWh 
zima bryk.les. od dost. Częstochowa 1.055 tys.kursow Nacz5o 27.419 kT 47.131 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Częstochowa 0.415 tys.kursow Nacz5o 10.796 kT 18.558 GWh 
lato bryk.les. od dost. Częstochowa 0.550 tys.kursow Nacz5o 14.309 kT 24.595 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Częstochowa 0.234 tys.kursow Nacz5o 6.078 kT 10.448 GWh 
zima bryk.słom od dost. Częstochowa 0.618 tys.kursow Nacz5o 16.069 kT 26.241 GWh 
wiosna bryk.słom od dost. Częstochowa 0.167 tys.kursow Nacz5o 4.340 kT 7.086 GWh 
lato bryk.słom od dost. Częstochowa 0.618 tys.kursow Nacz5o 16.072 kT 26.245 GWh 
jesien bryk.słom od dost. Częstochowa 0.713 tys.kursow Nacz5o 18.550 kT 30.292 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Częstochowa 0.056 tys.kursow TIR4o 1.127 kT 1.667 GWh 
zima zrębki wierz od dost. Częstochowa 0.126 tys.kursow Nacz5o 3.272 kT 3.044 GWh 
wiosna zrębki wierz od dost. Częstochowa 0.252 tys.kursow Nacz5o 6.461 kT 7.933 GWh 
zima bryk.les. od dost. OŜarów 0.381 tys.kursow Nacz5o 9.901 kT 17.018 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. OŜarów 0.187 tys.kursow Nacz5o 4.857 kT 8.348 GWh 
lato bryk.les. od dost. OŜarów 0.235 tys.kursow Nacz5o 6.117 kT 10.514 GWh 
jesien bryk.les. od dost. OŜarów 0.123 tys.kursow Nacz5o 3.211 kT 5.519 GWh 
zima bryk.les. od dost. Lęczna 0.802 tys.kursow Nacz5o 20.854 kT 35.846 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Lęczna 0.291 tys.kursow Nacz5o 7.557 kT 12.989 GWh 
lato bryk.les. od dost. Lęczna 0.384 tys.kursow Nacz5o 9.986 kT 17.166 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Lęczna 0.209 tys.kursow Nacz5o 5.432 kT 9.337 GWh 
zima bryk.les. od dost. Białobrzegi 0.562 tys.kursow Nacz5o 14.621 kT 25.131 GWh 
wiosna bryk.les. od dost. Białobrzegi 0.245 tys.kursow Nacz5o 6.366 kT 10.943 GWh 
lato bryk.les. od dost. Białobrzegi 0.312 tys.kursow Nacz5o 8.105 kT 13.931 GWh 
jesien bryk.les. od dost. Białobrzegi 0.170 tys.kursow Nacz5o 4.419 kT 7.597 GWh 
zima węgiel od dost. Zag.Lublin 15.217 tys.kursow Wag.W 913.009 kT 2176.407 GWh 
wiosna węgiel od dost. Zag.Lublin 6.480 tys.kursow Wag.W 388.828 kT 926.877 GWh 
lato węgiel od dost. Zag.Lublin 10.319 tys.kursow Wag.W 619.158 kT 1475.933 GWh 
jesien węgiel od dost. Zag.Lublin 11.130 tys.kursow Wag.W 667.809 kT 1591.907 GWh 
Łącznie 2588.803 tys.t węgla (uprawnienia do emisji dla 2480.148 tys.t). 
Zakupiono  uprawnien dla 108.655 tys.t za 12.330 mln.zł.  
Liczba dostaw biomasy 11.807 tys. łącznie 287.645 tys.ton (średnio: 32 dost/dzien, 24.362 t/dost, 79.656 m3/dost) 
Łączna prod.zielonej energii w elektr. Euzebia 463.337 GWh, w tym certyf. 498.796 GWh (ηCE=1.077) 
Udział energii certyfikowanej 7.52% prod.wlasn, 8.33% sprzedaŜy 
Łączna produkcja 6634.461 GWh, sprzedaŜ 5984.398 GWh Udział energi odnaw.w energii finalnej 9.40% 
Średni udział wagowy biomasy w paliwie 10.00% (dopuszczalny wynosi 10.00%) 
Średni udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy 75.00% (dopuszczalny wynosi 75.00%) 
Koszt En.z węgla kw=117.00 zł/MWh (+upraw.CO2 119.00 zł/MWh), z biom.kB=261.10 zł/MWh (kB/kw=2.23) 
Sr.koszt producji Ks/Es=177.04 zł/MWh, bez kosztów uprawnień do emisji CO2 Ksel/Es=175.18 zł/MWh 
Dla biomasy: Zysk op.sr=187.92 zł/MWh. kPal.El=228.50 zł/MWh, w tym kTrans=24.62 zł/MWh (10.78%); 
    kMiPrz=32.60 zł/MWh, kzm=261.10 zł/MWh 
Dla węgla:   Zysk op.sr= 59.26 zł/MWh. kPal.El=114.29 zł/MWh, w tym kTrans= 4.80 zł/MWh (4.20%); 
    kMiPrz= 2.71 zł/MWh, kzm=117.00/165.90 zł/MWh 
Rentowność 9.75%; Zysk jednostk.sr 17.077 zŁ/MWh, zysk krańc.biom=147.33 zł/MWh  
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Rok 2010. Dostawy paliwa do elektrowni Felicja 
zima ziarno od dost. Sanok 0.003 tys.kursow Nacz5o 0.074 kT 0.122 GWh 
zima ziarno od dost. Gorlice 0.003 tys.kursow Nacz5o 0.083 kT 0.137 GWh 
zima ziarno od dost. Mszana D. 0.003 tys.kursow Nacz5o 0.088 kT 0.144 GWh 
zima otręby luzem od dost. Mszana D. 0.007 tys.kursow Nacz5o 0.173 kT 0.273 GWh 
lato trociny od dost. śywiec 0.022 tys.kursow TIR4o 0.421 kT 0.609 GWh 
zima ziarno od dost. śywiec 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.042 kT 0.069 GWh 
zima otręby luzem od dost. śywiec 0.003 tys.kursow Nacz5o 0.083 kT 0.131 GWh 
jesien zrebki les. od dost. Tychy 1.139 tys.kursow Kont4o 19.563 kT 27.194 GWh 
zima trociny od dost. Tychy 0.338 tys.kursow Kont4o 5.769 kT 7.597 GWh 
wiosna trociny od dost. Tychy 0.176 tys.kursow Kont4o 2.848 kT 3.948 GWh 
zima zrębki wierz od dost. Tychy 0.155 tys.kursow Sam2o 1.162 kT 1.085 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Tychy 0.157 tys.kursow TIR4o 3.140 kT 4.663 GWh 
zima ziarno od dost. Tychy 0.009 tys.kursow Sam2o 0.071 kT 0.116 GWh 
jesien zrębki z sadow od dost. Tychy 0.789 tys.kursow Sam2o 6.313 kT 6.253 GWh 
zima otręby luzem od dost. Tychy 0.017 tys.kursow Sam2o 0.140 kT 0.220 GWh 
zima trociny od dost. Miechów 0.267 tys.kursow Kont4o 4.567 kT 6.014 GWh 
wiosna trociny od dost. Miechów 0.173 tys.kursow Kont4o 2.801 kT 3.883 GWh 
zima ziarno od dost. Miechów 0.003 tys.kursow Nacz5o 0.076 kT 0.124 GWh 
zima otręby luzem od dost. Miechów 0.006 tys.kursow Nacz5o 0.149 kT 0.236 GWh 
zima ziarno od dost. Kielce 0.006 tys.kursow Nacz5o 0.157 kT 0.259 GWh 
zima otręby luzem od dost. Kielce 0.012 tys.kursow Nacz5o 0.311 kT 0.490 GWh 
zima ziarno od dost. Tarnów 0.001 tys.kursow Nacz5o 0.036 kT 0.059 GWh 
zima otręby luzem od dost. Tarnów 0.003 tys.kursow Nacz5o 0.071 kT 0.112 GWh 
zima ziarno od dost. Mielec 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.056 kT 0.092 GWh 
zima ziarno od dost. LeŜajsk 0.004 tys.kursow Nacz5o 0.115 kT 0.190 GWh 
zima otręby luzem od dost. LeŜajsk 0.009 tys.kursow Nacz5o 0.228 kT 0.360 GWh 
zima trociny od dost. Częstochowa 0.956 tys.kursow Kont4o 16.333 kT 21.507 GWh 
wiosna trociny od dost. Częstochowa 0.172 tys.kursow Kont4o 2.793 kT 3.872 GWh 
zima ziarno od dost. Częstochowa 0.018 tys.kursow Sam2o 0.147 kT 0.243 GWh 
zima otręby luzem od dost. Częstochowa 0.036 tys.kursow Sam2o 0.291 kT 0.459 GWh 
zima ziarno od dost. Zamość 0.006 tys.kursow Nacz5o 0.146 kT 0.241 GWh 
zima otręby luzem od dost. Zamość 0.011 tys.kursow Nacz5o 0.290 kT 0.457 GWh 
wiosna trociny od dost. OŜarów 0.147 tys.kursow TIR4o 2.934 kT 4.066 GWh 
lato trociny od dost. OŜarów 0.226 tys.kursow TIR4o 4.396 kT 6.364 GWh 
lato zrębki wierz od dost. OŜarów 0.132 tys.kursow TIR4o 2.645 kT 3.928 GWh 
wiosna zrębki wierz od dost. OŜarów 0.070 tys.kursow Nacz5o 1.790 kT 2.206 GWh 
zima ziarno od dost. OŜarów 0.005 tys.kursow Nacz5o 0.126 kT 0.208 GWh 
zima otręby luzem od dost. OŜarów 0.010 tys.kursow Nacz5o 0.250 kT 0.395 GWh 
lato trociny od dost. Lęczna 0.675 tys.kursow TIR4o 13.111 kT 18.981 GWh 
wiosna zrębki wierz od dost. Lęczna 0.073 tys.kursow Nacz5o 1.881 kT 2.318 GWh 
zima ziarno od dost. Lęczna 0.013 tys.kursow Nacz5o 0.330 kT 0.543 GWh 
zima otręby luzem od dost. Lęczna 0.025 tys.kursow Nacz5o 0.652 kT 1.029 GWh 
zima ziarno od dost. Białobrzegi 0.009 tys.kursow Nacz5o 0.244 kT 0.402 GWh 
zima otręby luzem od dost. Białobrzegi 0.019 tys.kursow Nacz5o 0.483 kT 0.762 GWh 
zima ziarno od dost. Piotrków T. 0.005 tys.kursow Nacz5o 0.128 kT 0.210 GWh 
zima otręby luzem od dost. Piotrków T. 0.010 tys.kursow Nacz5o 0.252 kT 0.398 GWh 
zima ziarno od dost. Kędzierzyn K. 0.006 tys.kursow Nacz5o 0.146 kT 0.240 GWh 
zima ziarno od dost. Ciechanów 0.018 tys.kursow Nacz5o 0.466 kT 0.768 GWh 
zima otręby luzem od dost. Ciechanów 0.035 tys.kursow Nacz5o 0.922 kT 1.455 GWh 
zima ziarno od dost. Siedlce 0.008 tys.kursow Nacz5o 0.208 kT 0.343 GWh 
zima otręby luzem od dost. Siedlce 0.016 tys.kursow Nacz5o 0.412 kT 0.650 GWh 
zima węgiel od dost. Zag.Lublin 2.468 tys.kursow Wag.W 148.095 kT 319.924 GWh 
wiosna węgiel od dost. Zag.Lublin 1.053 tys.kursow Wag.W 63.174 kT 136.472 GWh 
lato węgiel od dost. Zag.Lublin 1.659 tys.kursow Wag.W 99.553 kT 215.061 GWh 
jesien węgiel od dost. Zag.Lublin 1.811 tys.kursow Wag.W 108.632 kT 234.673 GWh 
Łącznie 419.454 tys.t węgla (uprawnienia do emisji dla 511.704 tys.t). 
Sprzedano  uprawnien dla 92.250 tys.t za 10.469 mln.zł.  
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Liczba dostaw biomasy 6.009 tys. łącznie 99.913 tys.ton (średnio: 16 dost/dzien, 16.627 t/dost, 65.843 m3/dost) 
Łączna prod.zielonej energii w elektr. Felicja 136.428 GWh, w tym certyf. 130.346 GWh (ηCE=0.955) 
Udział energii certyfikowanej 12.50% prod.wlasn, 13.86% sprzedaŜy 
Łączna produkcja 1042.558 GWh, sprzedaŜ 940.405 GWh Udział energi odnaw.w energii finalnej 15.63% 
Średni udział wagowy biomasy w paliwie 19.24% (dopuszczalny wynosi 19.24%) 
Średni udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy 75.60% (dopuszczalny wynosi 75.60%) 
Koszt En.z węgla kw=129.53 zł/MWh (+upraw.CO2 117.97 zł/MWh), z biom.kB=237.34 zł/MWh (kB/kw=1.83) 
Sr.koszt producji Ks/Es=184.64 zł/MWh, bez kosztów uprawnień do emisji CO2 Ksel/Es=194.68 zł/MWh 
Dla biomasy: Zysk op.sr=180.84 zł/MWh. kPal.El=186.01 zł/MWh, w tym kTrans=24.54 zł/MWh (13.19%); 
    kMiPrz=51.34 zł/MWh, kzm=237.34 zł/MWh 
Dla węgla:   Zysk op.sr= 41.81 zł/MWh. kPal.El=126.53 zł/MWh, w tym kTrans= 5.71 zł/MWh (4.52%); 
    kMiPrz= 3.00 zł/MWh, kzm=129.53/178.42 zł/MWh 
Rentowność 11.38%; Zysk jednostk.sr 22.161 zŁ/MWh, zysk krańc.biom=94.81 zł/MWh  
 
Rok 2010. Dostawy paliwa do elektrowni Gertruda 
lato zrebki les. od dost. Sanok 1.116 tys.kursow Kont4o 20.371 kT 26.551 GWh 
jesien zrebki les. od dost. Sanok 1.463 tys.kursow Kont4o 25.131 kT 34.811 GWh 
zima trociny od dost. Sanok 0.687 tys.kursow Kont4o 11.740 kT 15.406 GWh 
jesien otręby luzem od dost. Sanok 0.006 tys.kursow Nacz5o 0.146 kT 0.230 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Sanok 0.002 tys.kursow Nacz5o 0.047 kT 0.082 GWh 
wiosna trociny od dost. Tarnów 0.172 tys.kursow TIR4o 3.435 kT 4.744 GWh 
lato zrebki les. od dost. Mielec 0.782 tys.kursow Kont4o 14.278 kT 18.609 GWh 
jesien zrebki les. od dost. Mielec 0.879 tys.kursow Kont4o 15.103 kT 20.920 GWh 
zima trociny od dost. Mielec 0.443 tys.kursow Kont4o 7.563 kT 9.924 GWh 
jesien otręby luzem od dost. Mielec 0.014 tys.kursow Sam2o 0.110 kT 0.173 GWh 
lato zrebki les. od dost. LeŜajsk 0.675 tys.kursow Nacz5o 15.412 kT 20.087 GWh 
jesien zrebki les. od dost. LeŜajsk 0.687 tys.kursow Nacz5o 14.746 kT 20.426 GWh 
wiosna trociny od dost. LeŜajsk 0.871 tys.kursow TIR4o 17.427 kT 24.071 GWh 
zima trociny od dost. Zamość 0.320 tys.kursow TIR4o 6.406 kT 8.406 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Zamość 0.004 tys.kursow Nacz5o 0.093 kT 0.162 GWh 
zima trociny od dost. Piotrków T. 0.249 tys.kursow Nacz5o 5.307 kT 6.964 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Piotrków T. 0.003 tys.kursow Nacz5o 0.081 kT 0.141 GWh 
lato zrebki les. od dost. Kędzierzyn K. 0.852 tys.kursow Kont4o 15.566 kT 20.288 GWh 
jesien zrebki les. od dost. Kędzierzyn K. 0.889 tys.kursow Kont4o 15.272 kT 21.155 GWh 
zima trociny od dost. Kędzierzyn K. 0.464 tys.kursow Kont4o 7.929 kT 10.405 GWh 
jesien otręby luzem od dost. Kędzierzyn K. 0.011 tys.kursow Nacz5o 0.289 kT 0.454 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Kędzierzyn K. 0.004 tys.kursow Nacz5o 0.092 kT 0.161 GWh 
zima bryk.słom od dost. Kędzierzyn K. 0.480 tys.kursow Nacz5o 12.474 kT 20.369 GWh 
lato bryk.słom od dost. Kędzierzyn K. 0.128 tys.kursow Nacz5o 3.330 kT 5.438 GWh 
jesien bryk.słom od dost. Kędzierzyn K. 0.185 tys.kursow Nacz5o 4.811 kT 7.856 GWh 
wiosna trociny od dost. Wrocław 1.018 tys.kursow TIR4o 20.370 kT 28.136 GWh 
zima trociny od dost. Wrocław 1.481 tys.kursow Nacz5o 31.621 kT 41.493 GWh 
wiosna zrębki wierz od dost. Wrocław 0.472 tys.kursow Nacz5o 12.113 kT 14.872 GWh 
lato zrębki wierz od dost. Wrocław 0.521 tys.kursow Nacz5o 11.080 kT 16.394 GWh 
jesien sruta od dost. Wrocław 0.054 tys.kursow Nacz5o 1.398 kT 2.258 GWh 
jesien otręby luzem od dost. Wrocław 0.063 tys.kursow Nacz5o 1.642 kT 2.581 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Wrocław 0.020 tys.kursow Nacz5o 0.525 kT 0.915 GWh 
zima bryk.słom od dost. Wrocław 1.749 tys.kursow Nacz5o 45.480 kT 74.267 GWh 
lato bryk.słom od dost. Wrocław 0.287 tys.kursow Nacz5o 7.466 kT 12.192 GWh 
jesien bryk.słom od dost. Wrocław 0.578 tys.kursow Nacz5o 15.022 kT 24.529 GWh 
wiosna łuski słon. od dost. Konin 0.031 tys.kursow Nacz5o 0.793 kT 1.383 GWh 
zima węgiel od dost. Zag.Śląsk 19.278 tys.kursow Wag.W 1156.696 kT 2757.304 GWh 
wiosna węgiel od dost. Zag.Śląsk 8.246 tys.kursow Wag.W 494.783 kT 1179.451 GWh 
lato węgiel od dost. Zag.Śląsk 13.125 tys.kursow Wag.W 787.530 kT 1877.294 GWh 
jesien węgiel od dost. Zag.Śląsk 14.050 tys.kursow Wag.W 843.019 kT 2009.567 GWh 
Łącznie 3282.028 tys.t węgla (uprawnienia do emisji dla 3794.089 tys.t). 
Sprzedano  uprawnien dla 512.061 tys.t za 58.109 mln.zł.  
Liczba dostaw biomasy 17.659 tys. łącznie 364.670 tys.ton (średnio: 48 dost/dzien, 20.651 t/dost, 75.999 m3/dost) 
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Łączna prod.zielonej energii w elektr. Gertruda 516.851 GWh, w tym certyf. 545.637 GWh (ηCE=1.056) 
Udział energii certyfikowanej 6.54% prod.wlasn, 7.25% sprzedaŜy 
Łączna produkcja 8340.466 GWh, sprzedaŜ 7523.243 GWh Udział energi odnaw.w energii finalnej 8.18% 
Średni udział wagowy biomasy w paliwie 10.00% (dopuszczalny wynosi 10.00%) 
Średni udział wagowy biomasy leśnej w zuŜyciu biomasy 67.92% (dopuszczalny wynosi 75.00%) 
Koszt En.z węgla kw=117.00 zł/MWh (+upraw.CO2 109.58 zł/MWh), z biom.kB=260.19 zł/MWh (kB/kw==2.22) 
Sr.koszt producji Ks/Es=167.02 zł/MWh, bez kosztów uprawnień do emisji CO2 Ksel/Es=173.99 zł/MWh 
Dla biomasy: Zysk op.sr=183.53 zł/MWh. kPal.El=213.09 zł/MWh, w tym kTrans=34.42 zł/MWh (16.15%); 
    kMiPrz=47.10 zł/MWh, kzm=260.19 zł/MWh 
Dla węgla:   Zysk op.sr= 59.26 zł/MWh. kPal.El=114.29 zł/MWh, w tym kTrans= 4.80 zł/MWh (4.20%); 
    kMiPrz= 2.71 zł/MWh, kzm=117.00/165.90 zł/MWh 
Rentowność 14.14%; Zysk jednostk.sr 24.608 zŁ/MWh, zysk krańc.biom=132.66 zł/MWh  
 
Wyniki ł ączne  
Łączna produkcja energii 31.656 TWh, w tym zielona 2.247 TWh (certyfikowana 2.341, ηCE=1.042) 
SprzedaŜ łącznie 28.554 TWh, zuŜycie własne 3.102 TWh. Wykorzystanie biomasy=45.90% 
Udział energii certyf. w prod. własnej 7.39%, udział odnaw. w sprzedaŜy 8.20%, w en.finalnej 9.25% 
(KzmB+KzmW)=4079.23 mln.zl Ksum=4422.44 mln.zl EB=2.247 TWh Eprod=31.656 TWh 
Koszty oper: kB=261.14 zł/MWh kw=118.75 zł/MWh ksru=171.53 zł/MWh  ksr=177.06 zł/MWh. 
     Koszt biomasy/koszt węgla kB/kw=2.20 
Łączny koszt surowca 4079.227 mln.zl; koszt upr.emisji CO2 1594.300 mln zł;  
                      łączny koszt calkowity 5429.865 mln.zl; 
Zysk fakt. 705.013 mln.zl, zysk operac. 636.529 mln zł, zysk obliczeniowy 1041.654 mln.zl 
Zysk jednostk 22.27 zł/MWh. Rentowność 12.58%. 
Łączny przychod 6134.878 mln.zl (w tym zielone certyfikaty 595.842 mln zł). 
Dla biomasy: Zysk op.sr=178.97 zł/MWh. kPal.El=224.34 zł/MWh, w tym kTrans=30.90 zł/MWh (13.77%); 
    kMiPrz=36.79 zł/MWh, kzm=261.14 zł/MWh 
Dla węgla:   Zysk op.sr= 56.86 zł/MWh. kPal.El=116.00 zł/MWh, w tym kTrans= 5.02 zł/MWh (4.32%); 
    kMiPrz= 2.75 zł/MWh, kzm=118.75/167.65 zł/MWh 
Wyniki dla grupy 1 (Alberta, Zenobia, Cecylia)  
(KzmB+KzmW)=1707.67 mln.zl Ksum=3942.81 mln.zl EB=1.033 TWh Eprod=13.174 TWh 
Koszty oper: kB=266.05 zł/MWh kw=118.02 zł/MWh ksru=70.61 zł/MWh  ksr=74.06 zł/MWh (kB/kw=2.25) 
Łączna prod.energii 13174.145 GWh, w tym zielona 1033.000 GWh (1070.288 GWh certyfikowana) 
SprzedaŜ łącznie 11883.304 GWh zuzycie własne 1290.840 GWh. 
Udział certyf. energii w prod. własnej 8.12%, Udzial odnaw. w sprzedaŜy 9.01%, w zuz.finalnym=10.16% 
Udział biomasy leśnej z zuzyciu biomasy=68.25% (dopuszczalny wynosi srednio 75.00%) 
Łączny przychod 2577.621 mln.zl (w tym zielone certyfikaty 272.453 mln zł). 
Zysk fakt. 342.480 mln.zl, zysk operac. 273.996 mln zł 
Rentowność 14.61%. Zysk jednostk 26.00 zł/MWh. 

Wyniki dla grupy 2 (Daria)  
(KzmB+KzmW)=328.90 mln.zl Ksum=763.52 mln.zl EB=0.098 TWh Eprod=2.464 TWh 
Koszty oper: kB=247.56 zł/MWh kw=128.76 zł/MWh ksru=13.73 zł/MWh  ksr=14.04 zł/MWh (kB/kw=1.92) 
Łączna prod.energii 2464.229 GWh, w tym zielona 97.766 GWh (95.605 GWh certyfikowana) 
SprzedaŜ łącznie 2222.776 GWh zuzycie własne 241.452 GWh. 
Udział certyf. energii w prod. własnej 3.88%, Udzial odnaw. w sprzedaŜy 4.30%, w zuz.finalnym=4.85% 
Udział biomasy leśnej z zuzyciu biomasy=75.00% (dopuszczalny wynosi srednio 75.00%) 
Łączny przychod 455.520 mln.zl (w tym zielone certyfikaty 24.337 mln zł). 
Zysk fakt. 20.896 mln.zl, zysk operac. -47.588 mln zł 
Rentowność 4.70%. Zysk jednostk 8.48 zł/MWh. 

Wyniki dla grupy 3 (Euzebia) 
(KzmB+KzmW)=843.03 mln.zl Ksum=2017.58 mln.zl EB=0.463 TWh Eprod=6.634 TWh 
Koszty oper: kB=261.10 zł/MWh kw=117.00 zł/MWh ksru=37.10 zł/MWh  ksr=36.71 zł/MWh (kB/kw=2.23) 
Łączna prod.energii 6634.461 GWh, w tym zielona 463.337 GWh (498.796 GWh certyfikowana) 
SprzedaŜ łącznie 5984.398 GWh zuzycie własne 650.064 GWh. 
Udział certyf. energii w prod. własnej 7.52%, Udzial odnaw. w sprzedaŜy 8.33%, w zuz.finalnym=9.40% 
Udział biomasy leśnej z zuzyciu biomasy=75.00% (dopuszczalny wynosi srednio 75.00%) 
Łączny przychod 1287.849 mln.zl (w tym zielone certyfikaty 126.974 mln zł). 
Zysk fakt. 113.294 mln.zl, zysk operac. 44.810 mln zł 
Rentowność 9.75%. Zysk jednostk 17.08 zł/MWh. 
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Wyniki dla grupy 4 (Felicja) 
(KzmB+KzmW)=149.75 mln.zl Ksum=342.25 mln.zl EB=0.136 TWh Eprod=1.043 TWh 
Koszty oper: kB=237.34 zł/MWh kw=129.53 zł/MWh ksru=6.08 zł/MWh  ksr=6.41 zł/MWh (kB/kw=1.83) 
Łączna prod.energii 1042.558 GWh, w tym zielona 136.428 GWh (130.346 GWh certyfikowana) 
SprzedaŜ łącznie 940.405 GWh zuzycie własne 102.153 GWh. 
Udział certyf. energii w prod. własnej 12.50%, Udzial odnaw. w sprzedaŜy 13.86%, w zuz.finalnym=15.63% 
Udział biomasy leśnej z zuzyciu biomasy=75.60% (dopuszczalny wynosi srednio 75.60%) 
Łączny przychod 215.604 mln.zl (w tym zielone certyfikaty 33.181 mln zł). 
Zysk fakt. 23.104 mln.zl, zysk operac. -45.379 mln zł 
Rentowność 11.38%. Zysk jednostk 22.16 zł/MWh. 

Wyniki dla grupy 5 (Gertruda) 
(KzmB+KzmW)=1049.88 mln.zl Ksum=2442.93 mln.zl EB=0.517 TWh Eprod=8.340 TWh 
Koszty oper: kB=260.19 zł/MWh kw=117.00 zł/MWh ksru=44.01 zł/MWh  ksr=45.84 zł/MWh (kB/kw=2.22) 
Łączna prod.energii 8340.466 GWh, w tym zielona 516.851 GWh (545.637 GWh certyfikowana) 
SprzedaŜ łącznie 7523.243 GWh zuzycie własne 817.223 GWh. 
Udział certyf. energii w prod. własnej 6.54%, Udzial odnaw. w sprzedaŜy 7.25%, w zuz.finalnym=8.18% 
Udział biomasy leśnej z zuzyciu biomasy=67.92% (dopuszczalny wynosi srednio 75.00%) 
Łączny przychod 1598.284 mln.zl (w tym zielone certyfikaty 138.898 mln zł). 
Zysk fakt. 205.239 mln.zl, zysk operac. 136.755 mln zł 
Rentowność 14.14%. Zysk jednostk 24.61 zł/MWh. 

 


