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Streszczenie: Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) łączy w sposób zrówno-
ważony rozwój gospodarczy z ochroną środowiska i racjonalnym zarządzaniem zasobami. 
Powinna być zatem rozpatrywana głównie z ekonomicznego punktu widzenia, a nie tylko 
środowiskowego. Symbioza gospodarcza (SG) to tworzenie sieci współpracy odrębnych branż 
w celu wymiany zasobów. Działania takie umacniają przewagę konkurencyjną tych organiza-
cji, jednocześnie odgrywając ważną rolę w zrównoważonym rozwoju. Wdrażanie SG przy-
czynia się do ograniczenia zużycia zasobów pierwotnych, efektywniejszego gospodarowania 
odpadami i ograniczenia emisji do środowiska. Promowanie inicjatyw symbiozy gospodarczej 
wspiera skuteczne wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym. W przypadku biogazowni 
rolniczych tworzenie symbiozy gospodarczej opiera się nie tylko na pozyskiwaniu surowców, 
ale także sprzedaży energii elektrycznej i ciepła odpadowego oraz gospodarowaniu pofer-
mentem. Badania przeprowadzono na podstawie studium przypadku dwóch biogazowni rolni-
czych zlokalizowanych na terenie Polski, o mocy od 0,5 MW i 1 MW, działających w różnym 
stopniu w ramach symbiozy gospodarczej. Do obliczeń ekonomicznych zastosowano analizę 
wskaźnikową metodą rozłożonego kosztu produkcji energii (levelized cost of energy – LCOE), 
natomiast analizę środowiskową przeprowadzono z wykorzystaniem techniki LCA (life cycle 
assessment). Wyniki analizy wrażliwości dla obu przypadków wskazują, że symbioza gospo-
darcza w zakresie dostaw surowców, odbioru energii i gospodarowania pofermentem zwiększa 
przewagę konkurencyjną w stosunku do pozostałych bio-elektrowni, zmniejszając oddziały-
wania na środowisko oraz przyczyniając się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), symbioza gospodarcza, biogazow-
nie rolnicze, ocena cyklu życia, rozłożony koszt produkcji energii elektrycznej

1. Wprowadzenie

Kluczowym czynnikiem pozwalającym na zwiększanie konkurencyjności przedsię-
biorstw jest ich zdolność do wprowadzania innowacji w obszarze swoich działań 
(Blażlak, 2017). Jednym z kierunków działań wyznaczanych przez Unię Europejską 
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jest wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Paradygmat GOZ określa 
sposoby na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego przy zachowaniu 
racjonalnego zarządzania zasobami i szeroko pojętej ochrony środowiska. Kwestie 
ekonomiczne powinny tutaj ściśle integrować się z kwestiami dotyczącymi przyszło-
ści Ziemi jako miejsca do życia obecnych i przyszłych pokoleń. Przejście z modelu 
linearnego opartego na schemacie „weź – zużyj – wyrzuć” do modelu zamkniętego, 
w którym stosuje się ponowne wykorzystanie i recykling odpadów, stanowi obecnie 
priorytet działań w zakresie polityki ekonomicznej Unii Europejskiej. W 2019 roku 
Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet inicjatyw politycznych wyznaczających 
ramy działań członków UE na najbliższe lata, tzw. Europejski Zielony Ład (European 
Green Deal). Jest to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki, w którym 
jeden z głównych filarów stanowią inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Głównym zadaniem w ramach rozwoju europejskiej gospodarki przedstawionym 
w tym dokumencie jest podjęcie prac dotyczących całego cyklu życia produktów, 
począwszy od ekoprojektowania, przez zrównoważoną produkcję, konsumpcję i koń-
cowe zagospodarowanie. Zakłada on także nałożenie wysokiego priorytetu na ochronę 
zasobów przez wydłużanie życia produktów, ich ponowne wykorzystanie i recykling. 
GOZ zakłada również minimalizację powstawania odpadów na każdym etapie cyklu 
życia produktu, czyli w całym łańcuchu wartości (Smol i in., 2020). Należy zatem 
rozpatrywać GOZ pod kątem możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań w or-
ganizacjach, wpływających na podniesienie ich konkurencyjności zarówno na rynku 
krajowym, jak i europejskim. Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ po-
winna bazować na wdrażaniu rozwiązań technologicznych i organizacyjnych nie tylko 
w zakresie gospodarki odpadami, ale także, a może przede wszystkim, w zakresie 
dążenia do zasobooszczędności. Wdrażanie innowacji powinno uwzględniać aspekty 
ekonomiczne oraz poszanowanie środowiska. Teoria GOZ wskazuje, że zwiększenie 
efektywności wykorzystania zasobów i ograniczenie ilości odpadów w całym cyklu 
życia wyprodukowanych towarów niesie za sobą w istocie niezbadane możliwości 
gospodarcze, w tym szansę na wzrost gospodarczy (Ranta i in., 2018). Przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym może przynieść sektorowi wytwórczemu w sa-
mej UE ponad 600 mld euro rocznego zysku gospodarczego (Communication from 
the Commission). Ponadto Fundacja Ellen MacArthur oszacowała, że wprowadzenie 
gospodarki cyrkulacyjnej do 2030 roku pozwoliłoby na stworzenie korzyści gospo-
darczej netto w wysokości 1,8 mld euro i 2 mln nowych miejsc pracy tylko w Unii 
Europejskiej, co mogłoby również doprowadzić do ograniczenia antropogenicznych 
emisji CO2 o 48% (Muradin i Foltynowicz, 2019).

Symbioza gospodarcza (SG) to tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw czę-
sto z odrębnych branż w celu wymiany zasobów: materiałów, energii, wody, pro-
duktów ubocznych, odpadów. Działania takie umacniają przewagę konkurencyjną 
tych organizacji, jednocześnie odgrywając ważną rolę w zrównoważonym rozwoju 
całego społeczeństwa. Symbioza gospodarcza przynosi korzyści ekonomiczne part-
nerom biznesowym, przyczyniając się jednocześnie do powstawania korzyści środo-
wiskowych i społecznych. Wdrażanie symbiozy pomaga ograniczyć zużycie zaso-
bów pierwotnych i emisje do środowiska oraz efektywniej gospodarować odpadami. 
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Koncepcja symbiozy gospodarczej obejmuje różnorodność praktyk łączących procesy 
przemysłowe w regionie lub lokalny system przemysłowy (Martin i Harris, 2018). 
Najczęściej symbioza następuje dzięki wymianie zasobów w sieci wartości tworzonej 
przez kilka podmiotów lub zainteresowanych stron. Odpady są komercjalizowane 
jako materiał będący surowcem wtórnym (Jiao i Boons, 2014).

Wdrożenie koncepcji GOZ w przemyśle pozwala na uzyskanie nowych perspek-
tyw rozwoju ekosystemów przemysłowych (Ferreira i in., 2019). Fundamentem sym-
biozy gospodarczej jest rozwój nowych modeli gospodarczych przez promowanie stra-
tegii wspólnego korzystania z zasobów oraz recyklingu odpadów w różnych gałęziach 
przemysłu (Domenech i Davies, 2011; Kalmykova i in., 2018; Martin i Harris, 2018). 
Symbioza promuje wykorzystanie i interakcję przepływów i procesów w badanym 
ekosystemie przemysłowym, w skład którego mogą wchodzić uczestnicy z różnych 
sektorów przemysłu, usług, organizacji samorządowych, podmiotów lokalnych, or-
ganizacji pozarządowych oraz konsumenci, ośrodki badawcze itp. Przez współpracę 
angażuje się uczestników w zapobieganie przekształcaniu się produktów ubocznych 
i innych pozostałości materiałów w odpady. Álvarez i Ruiz-Puente (2017) wskazują, 
że symbioza przemysłowa jest modelem współpracy, który pozwoli na osiągnięcie 
multiplikacji indywidualnych korzyści, dzięki czemu uczestnicy systemu uzyskują 
zbiorową przewagę konkurencyjną.

Biogazownie rolnicze stanowią bardzo dobry przykład realizacji symbiozy go-
spodarczej. Współpracę można prowadzić na kilku płaszczyznach: pozyskiwania su-
rowców (odpadów organicznych), sprzedaży odnawialnej energii elektrycznej i ciepła 
odpadowego oraz gospodarowania cieczą pofermentacyjną. Działanie instalacji bio-
gazowych opiera się na procesie fermentacji metanowej w atmosferze beztlenowej. 
W odpowiednich warunkach fizykochemicznych i przy udziale określonych szczepów 
bakterii wsad organiczny o długich łańcuchach węglowych (tj. węglowodany, tłusz-
cze, białka) ulega rozkładowi do metanu i biogenicznego ditlenku węgla. Oczyszczony 
metan spalany jest w układzie kogeneracyjnym w celu produkcji energii elektrycznej. 
Produktem ubocznym procesu jest ciepło oraz ciecz pofermentacyjna.

Celem badań opisanych w rozdziale jest wskazanie, że symbioza gospodarcza 
biogazowni rolniczej oparta na ścisłej współpracy z innymi podmiotami w zakresie 
dostaw surowców, sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej i ciepła oraz gospo-
darowania cieczą pofermentacyjną zwiększa przewagę konkurencyjną w stosunku do 
pozostałych biogazowni, zmniejszając oddziaływania na środowisko oraz przyczynia-
jąc się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

2. Metody

Badania przeprowadzono na podstawie studium przypadku dwóch biogazowni rol-
niczych o mocy od 0,5 MW i 1 MW, zlokalizowanych na terenie Polski, działają-
cych w różnym stopniu w ramach symbiozy gospodarczej z innymi podmiotami eko-
systemu przemysłowo-rolniczego. Do obliczeń ekonomicznych zastosowano analizę 
wskaźnikową opartą na metodzie levelized cost of energy (LCOE), natomiast ocenę 
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oddziaływania na środowisko przeprowadzono na podstawie metodyki life cycle as-
sessment (LCA) opartej na ISO 14040-44. Jednostkę funkcjonalną zdefiniowano jako 
wyprodukowanie 1000 MWh energii elektrycznej o standardowych parametrach. 
Dane wejściowe gromadzono dla wyodrębnionych procesów jednostkowych, reali-
zowanych w ramach nowoczesnej technologii fermentacji mezofilnej. Granice sys-
temu obejmowały uprawę roślin energetycznych wraz z transportem do biogazowni, 
zapewnienie wsadu, produkcję energii, magazynowanie oraz aplikację pofermentu. 
Z zakresu badania wyłączono budowę oraz rozbiórkę biogazowni, jak również wy-
twarzanie substratów odpadowych.

3. Wyniki

W wyniku przeprowadzonych badań w pierwszym kroku opracowano strukturę prze-
pływów i powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami systemu (rys. 1). Struktura 
wskazuje na te elementy systemu, które w biogazowni rolniczej podlegają zależno-
ściom w ramach symbiozy gospodarczej. Współpraca pomiędzy podmiotami zaanga-
żowanymi w proces funkcjonowania biogazowni rozpoczyna się na etapie zapewnienia 
surowca. Odpady organiczne, powstające w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa 
branży spożywczej lub gospodarstwa rolnego, są traktowane jako produkty uboczne 
przekazywane do biogazowni jako surowiec, który w procesie fermentacji przetwa-
rzany jest na biogaz, który następnie spalany jest w jednostce kogeneracyjnej.

Rys. 1. Struktura powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami systemu

Powstający w procesie produkt uboczny, jakim jest ciecz pofermentacyjna, może 
zostać potraktowany jako odpad lub zagospodarowany w formie nawozu naturalnego 
na polach należących do zarządzającego biogazownią lub przekazywany do zagospo-
darowania innym uczestnikom symbiozy, np. grupie dostawców roślin energetycznych 
na cele produkcji biogazu. Kolejny etap współpracy dotyczy sprzedaży wytworzonej 
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w biogazowni energii elektrycznej. Może ona zostać sprzedana do operatora sieci 
elektroenergetycznej lub bezpośrednio do zakładu przetwórstwa spożywczego, który 
jest dostawcą surowca do biogazowni w postaci biomasy. Dodatkowym elementem 
nadającym się do zagospodarowania w ramach symbiozy gospodarczej jest ciepło 
powstające jako produkt uboczny procesu chłodzenia silnika gazowego oraz emisji 
gorących spalin. Ciepło częściowo wykorzystywane jest na potrzeby własne ogrzewa-
nia biogazowni (30%), natomiast pozostała część albo emitowana jest do środowiska, 
albo pozwala zwiększyć konkurencyjność biogazowni i przekazywana jest bezpośred-
nio do odbiorcy, tj. zakładu przetwórczego (np. lokalnej gorzelni).

3.1. Charakterystyka badanych przypadków  
w kontekście budowania symbiozy gospodarczej

Jako obiekty badań wytypowano dwie biogazownie rolnicze oznaczone jako BR01 
i BR02. Badania poszczególnych biogazowni rolniczych przeprowadzono na pod-
stawie bezpośredniego wywiadu z właścicielami lub operatorami instalacji. Wybrane 
instalacje działające w Polsce stanowią reprezentatywny przykład dla typów bioga-
zowni rolniczych mogących nawiązać współpracę w ramach symbiozy gospodarczej. 
Podstawowe parametry badanych biogazowni rolniczych zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1
Parametry badanych biogazowni rolniczych BR01 i BR02

Wyróżnik BR01 BR02

Ilość wytworzonej energii elektrycznej [MWh/rok] 7 861 4 193

Ilość wytworzonej energii cieplnej [MWh/rok] 7 769 5 132

Ilość wykorzystanej energii cieplnej [MWh/rok] 1 470 4 393

Ilość pofermentu [t/rok] 35 515 26 025

Ilość 
biomasy [t]

gnojowica świńska 14 824 b.d.

kiszonka z kukurydzy 21 693 936

obornik bydlęcy b.d. 12 837

wywar gorzelniany b.d. 10 835

gnojowica bydlęca b.d. 1 107

kiszonka żyta b.d. 2 190
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3.1.1. Biogazownia BR01
Biogazownia rolnicza o mocy 1 MW zlokalizowana jest w sąsiedztwie fermy trzody 
chlewnej. Biogazownia ma własne źródło substratu w postaci zakiszonej kukurydzy, 
uprawianej na polach należących do zarządzającego biogazownią. Ponadto bioga-
zownia ściśle współpracuje z fermą w zakresie przetwarzania gnojowicy. Ciecz pofer-
mentacyjna stosowana jest jako nawóz na polach, na których uprawia się kukurydzę 
stosowaną jako substrat do biogazowni i częściowo do karmienia trzody chlewnej. 
Surowiec do biogazowni dostarczany jest transportem drogowym. Powstające ciepło 
odpadowe wykorzystywane jest tylko częściowo na potrzeby ogrzewania zbiorników 
fermentacji. Pozostała część emitowana jest do środowiska.

3.1.2. Biogazownia BR02
Biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW należy do sieci producentów rolnych współ-
pracujących ściśle ze sobą w zakresie gospodarowania odpadami, produktami 
ubocznymi, energią elektryczną i ciepłem. Biogazownia pozyskuje wywar gorzel-
niany z sąsiadującej gorzelni, do której z kolei sprzedaje ciepło oraz część wytwo-
rzonej energii elektrycznej. Biogazownia współpracuje także z fermą bydła, która 
jest źródłem obornika i gnojowicy bydlęcej. Uprawiana kukurydza w ramach sieci 
producenckiej przeznaczona jest głównie na karmę dla zwierząt oraz na ziarno do 
produkcji spirytusu. Zanieczyszczone pozostałości z karmienia bydła trafiają także 
jako substrat do procesu fermentacji. Powstający poferment jest poddawany me-
chanicznej separacji. Część płynna rozlewana jest pod uprawy kukurydzy, a część 
odwodniona mieszana ze słomą i wykorzystywana jako ściółka dla bydła. W ramach 
sieci powstał system rurociągów do przesyłania surowców płynnych do biogazowni 
(wywaru z gorzelni oraz gnojowicy bydlęcej), co pozwala znacznie zminimalizować 
transport drogowy.

3.2. Wyniki oceny efektów środowiskowych

Wyniki oceny oddziaływania na środowisko przedstawiane są na dwóch poziomach: 
w kategoriach wpływu oraz kategoriach szkody, gdzie wyniki z poszczególnych kate-
gorii wpływu są agregowane w trzy główne grupy obciążeń środowiskowych: „zdro-
wie ludzkie”, „ekosystem” oraz „zasoby”. Im wyższy wynik uzyskany na poziomie 
ważenia w punktach środowiskowych [Pt], tym wyższe negatywne oddziaływanie na 
środowisko. W przypadku „zasobów” wartości charakteryzują poziom negatywnego 
oddziaływania na ich ubożenie, czyli wyczerpywanie się naturalnych rezerwuarów 
Ziemi. W przypadku biogazowni BR01 obserwuje się znaczne negatywne oddzia-
ływanie na środowisko we wszystkich trzech kategoriach szkody (rys. 2). Z kolei 
wartość oddziaływania dla biogazowni BR02 jest ujemna. Oznacza to, że jej funk-
cjonowanie przyczynia się do obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Ujemne obciążenia wynikające z funkcjonowania biogazowni pozwalają uzyskać kre-
dyt środowiskowy dla innego typu działań. Całkowita wartość wpływu na środowisko 
biogazowni BR01 wynosi 5,081 MPt, natomiast oddziaływanie biogazowni BR02 
wynosi −0,474 MPt.
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Każda z kategorii szkody podzielona jest na bardziej szczegółowe kategorie 
wskazujące rodzaj wpływów środowiskowych. Na rysunku 3 przedstawione zostały 
kategorie wpływu mające największy udział w obciążeniach środowiska obu bioga-
zowni. Biogazownia BR01 w największym stopniu wpływa negatywnie na środo-
wisko w kategorii wpływu „zmiany klimatu”. Wysokie wartości tych oddziaływań 
wiążą się bezpośrednio z wykorzystywaniem do zasilania instalacji energii elektrycz-
nej z sieci przesyłowej oraz z transportowaniem za pomocą ciągnika wszystkich su-
rowców procesu fermentacji.
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Rys. 2. Wyniki oddziaływania na środowisko badanych biogazowni  
w kategoriach szkody na poziomie ważenia
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Rys. 3. Wyniki oddziaływania na środowisko badanych biogazowni  
w wybranych kategoriach wpływu na poziomie ważenia
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W przypadku biogazowni BR02 ścisła współpraca w sieci producentów pozwoliła 
na zainstalowanie i przesyłanie rurociągiem płynnych surowców o dużej masie całkowi-
tej, ale małej zawartości suchej masy organicznej. Ponadto biogazownia stanowi swo-
iste perpetuum mobile i zasilana jest energią elektryczną produkowaną przez nią samą.

3.3. Wyniki oceny efektów ekonomicznych

Uzyskane dane dotyczące przychodów i kosztów w badanych biogazowniach zostały 
wykorzystane do oceny efektywności ekonomicznej tych instalacji, opartej na me-
todzie LCOE (levelized cost of energy), czyli tzw. rozłożonym (zlinearyzowanym) 
koszcie produkcji energii, który zasadniczo wykorzystywany jest do porównywania 
opłacalności wytwarzania energii z różnych źródeł z uwzględnieniem ich czasu życia 
(Kost i in., 2013).

Tabela 2
Wyniki analizy wskaźnikowej metodą LCOE

Biogazownia BR01 BR02

LCOE (zł/MWh) 517 282

Uśredniony koszt produkcji energii w cyklu życia stanowi minimalną cenę, przy 
której suma zdyskontowanych przychodów jest równa sumie zdyskontowanych kosz-
tów, biorąc pod uwagę koszty inwestycyjne poniesione na budowę, koszty operacyjne 
i finansowe oraz koszt kapitału własnego poniesionego w danym okresie życia in-
stalacji. Z uwagi na charakter instalacji biogazowych w kontekście produkcji energii 
elektrycznej i ciepła bazowano na zmodyfikowanym wskaźniku LCOE z uwzględnie-
niem rocznych przychodów ze sprzedaży wytworzonego ciepła (Sulewski i in., 2016; 
Wiśniewski i in, 2013).

Wyniki analizy wskaźnika LCOE wskazują, że symbioza gospodarcza w istnie-
jącej sieci producentów w zakresie nie tylko odpadów, ale także sprzedaży ciepła 
przynosi realnie niższą wartość wskaźnika LCOE w przypadku biogazowni BR02 
(282 zł/MWh) w stosunku do biogazowni BR01 (517 zł/MWh) (tab. 2). Dodatkowo 
biogazownia BR01 ponosi znaczne koszty pozyskiwania kiszonki z kukurydzy, gdzie 
w przypadku biogazowni BR02 kiszonka z kukurydzy stosowana jest jedynie jako 
odpad po karmieniu zwierząt, a pozostałe surowce to odpady lub produkty uboczne 
o niskich kosztach pozyskania – do kosztów tych wliczany jest jedynie transport do 
biogazowni.

4. Wnioski

Celem badań była analiza ekonomiczno-środowiskowa dwóch biogazowni rolniczych, 
funkcjonujących w różnym stopniu w ramach symbiozy gospodarczej w zakresie 
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dostaw surowców, sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz gospodarowania cie-
czą pofermentacyjną. Wyniki analizy wskaźnikowej dla obu przypadków wskazują, 
że symbioza gospodarcza w określonej sieci uczestników zwiększa przewagę konku-
rencyjną biogazowni rolniczych, przyczyniając się nie tylko do obniżenia kosztów 
produkcji energii elektrycznej, ale także do obniżenia negatywnego oddziaływania 
instalacji na środowisko. Natomiast ponowne wykorzystanie odpadów lub produktów 
ubocznych w biogazowni jako surowca w procesie fermentacji oraz wykorzystanie 
ciepła odpadowego w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego przyczynia się do 
rozwoju GOZ. Ponadto produkcja energii odnawialnej w biogazowni przyczynia się 
do ograniczenia pozyskiwania energii ze źródeł kopalnych, czyli zmniejsza ubożenie 
zasobów naturalnych. Stanowi to znaczący krok w stronę zrównoważonego rozwoju 
i wsparcia gospodarki o obiegu zamkniętym.
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INDUSTRIAL SYMBIOSIS WITH THE EXAMPLES OF  
BIOGAS PLANTS – CASE STUDY

Summary: The concept of a circular economy (CE) combines sustainable economic develop-
ment with environmental protection and rational resource management. It should therefore be 
considered mainly from an economic, and not only from an environmental point of view. Indus-
trial Symbiosis (IS) is the cooperation network of different organizations in order to exchange 
resources. Such activities strengthen the competitiveness of companies, playing an important 
role in sustainable development. The implementation of IG  contributes to the reduction of 
primary resources consumption, more efficient waste management and reduction of emissions 
released to the environment. The promotion of IG initiatives supports the effective implemen-
tation of CE. In agricultural biogas plants, the Industrial Symbiosis is based on raw materials 
management, electricity and heat treading and the management of digestate. The research was 
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conducted based on two case studies of agricultural biogas plants located in Poland, with a ca-
pacity of 0.5 MW and 1 MW. Levelized Cost of Energy (LCOE) was applied for economic 
analysis while the environmental analysis was conducted using the LCA technique. The results 
of the sensitivity analysis for both cases indicate that the industrial symbiosis in terms of raw 
material supply, energy consumption and digestate management increases the competitiveness, 
reduces the environmental impact and contributes to the development of circular economy.

Keywords: circular economy, industrial symbiosis, biogas plants, life cycle assessment, lev-
elized cost of energy




