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Wśród najważniejszych aktów praw-
nych regulujących problematykę bez-
pieczeństwa energetycznego w Unii 
Europejskiej należy wymienić m.in.: 
Dyrektywę Parlamentu Europejskie-
go i Rady nr 2012/27/UE z 25 paździer-
nika 2012 roku. Natomiast dyrektywa 
2012/27/UE stanowi, że łączny cel w za-
kresie oszczędności energii końcowej, 
który ma być osiągnięty do 31 grud-
nia 2020 roku, jest co najmniej równo-
ważny osiąganiu nowych oszczędności 
energii w wysokości 1,5 proc. corocznej 
ilości sprzedaży odbiorcom końcowym. 
Te i inne wymogi są realizowane przez 
nasz kraj w maksymalnie możliwym 
tempie. Aktywność na arenie między-
narodowej w przedmiotowym zakre-
sie jest zauważalna od 1924 roku, kiedy 
to w Londynie Polska wspólnie z gru-
pą 40 krajów założyła „World Energy 
Council” - Światową Radę Energetycz-
ną, której celem było i jest promowa-
nie zrównoważonego rozwoju oraz po-
kojowego wykorzystania źródeł energii 
z największym pożytkiem dla całej 
ludzkości zarówno w aspekcie global-
nym, regionalnym, jak i narodowym. 

VII Kongres Spalania Biomasy 
i Odpadów
Jako jedno z serii tematycznych wy-
darzeń był zorganizowany przez CBE 
Polska w dniach 1 - 2 marca 2018 roku 
„VII Kongres Spalania Biomasy i Odpa-

Biomasa 

Recykling - biomasa - energia w 
komplementarnym cyklu rozwoju 
Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo środowiskowe to dzisiaj najważniejsze dziedziny dialogu 
oraz aktywności ludzkiej pozwalającej zachować zrównoważony rozwój w skali globalnej. Doniosłość 
znaczenia surowcowo-energetycznego zaplecza gospodarek wynika ze szczególnej roli zasobów 
naturalnych czystej wody i powietrza, produktywnej i niezatrutej gleby, surowców odnawialnych, 
minerałów i paliw kopalnych oraz rud metali.
Mieczysław Lewicki

Definicja biomasy do utleniania ma kluczowe znaczenie - 
przekonywał dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej 
Ministerstwa Energii.                                                   Fot. Archiwum autora

dów”. Otwarcia forum dokonał profe-
sor dr inż. Krzysztof Biernat, ekspert te-
matyki bio-gospodarki, ekologii, paliw, 
energii i motoryzacji. Następnie Daniel 
Borsucki, członek Rady Zarządzającej 
Polskiego Komitetu Światowej Rady 

Energetycznej, specjalistyczną prelek-
cją rozpoczął dyskusję na główne te-
maty forum. Podkreślił, że rok 2018 to 
94 rok członkostwa Polski w „World 
Energy Council” zrzeszającym 96 ko-
mitetów krajowych, reprezentujących 
ponad 90 proc. światowego zużycia 
energii pierwotnej. 
By nadążać za wyzwaniami współcze-
snej bio-energetyki niezbędne i wręcz 

palące są zmiana i doprecyzowanie 
przepisów wspomagających rozwój od-
nawialnych źródeł energii (OZE). An-
drzej Kaźmierski, dyrektor Departamen-
tu Energii Odnawialnej Ministerstwa 
Energii, przedstawił aktualne kierunki 

zmian legislacyjnych i stwierdził, że za-
kres oraz cel nowelizacji ustawy o OZE 
i definicja biomasy do utleniania mają 
kluczowe znaczenie. Podkreślił, że naj-
istotniejsze, poza precyzyjną definicją 
biomasy do utleniania, są: 
- dokonanie zmian usprawniających 
działanie systemu aukcyjnego w od-
niesieniu między innymi do podziału 
na tzw. koszyki,

- likwidacja zbędnych elementów za-
wartych w oświadczeniach składa-
nych przez wytwórców energii w in-
stalacjach OZE,
- zaproponowanie systemowych zmian 
wsparcia OZE polegających na wpro-
wadzeniu (obok systemu aukcyjnego, 
przyjaznego dla odbiorców końcowych 
energii systemu „FIP” albo FIT”) dla wy-
twórców energii ze źródeł odnawial-
nych dedykowanego dla mikro i małych 
instalacji OZE, wykorzystujących stabil-
ne i przewidywalne źródła energii (hy-
droenergia, biogaz i biogaz rolniczy). 
Szczególną rolę lasów uwypuklił Ma-
riusz Błasiak, główny specjalista 
ds. Koordynacji Wdrażania Projek-
tów Rozwojowych w  Generalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych. Drewno 
energetyczne od LP energetyka kupu-
je od dawna, ale większość wolume-
nu wykorzystują lokalni odbiorcy, któ-
rzy opalają drewnem energetycznym 
swoje domy. Do zagospodarowania 
jest obecnie 5,5 mln metrów sześcien-
nych drewna, ale na rynku od 2020 ro-
ku z perspektywą do 2030 będzie do-
stępne od 7,5 mln do 9,5 mln m3.
Lasy to nie tylko fabryka drewna. Rów-
nież obszar tworzący bezpieczeństwo 
ekologiczne, zapewniający przyrodni-
cze i społeczne funkcje lasów, dostęp 
do surowca dla przemysłu oraz w istot-
nej części zapewniający dostęp do bio-
masy na cele energetyczne. 

Energia z biomasy
Należy podkreślić, że tworzone ustawo-
dawstwo ma zapewnić lepsze wykorzy-
stanie masy drzewnej. Tylko drewno 
nienadające się do przetwórstwa bę-
dzie przeznaczane do spalania. Do spa-
lania, a bardziej precyzyjnie do utlenia-
nia w celu odzysku energii, winna być 
wykorzystywana biomasa niedająca 
się inaczej zagospodarować. Aby ujed-
noznacznić ten zapis, należy go zdefi-
niować. Tak więc biomasa to „ulegająca 
biodegradacji część produktów, odpa-
dów lub pozostałości pochodzenia biolo-
gicznego z rolnictwa, w tym substancje 
roślinne i zwierzęce, leśnictwa i zwią-
zanych działów przemysłu, w tym ry-
bołówstwa i akwakultury, przetworzo-
ną biomasę w postaci brykietu, peletu, 
toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą 
biodegradacji część odpadów przemy-
słowych lub komunalnych pochodze-
nia roślinnego lub zwierzęcego, w tym 
odpadów z instalacji do przetwarzania 
odpadów oraz odpadów z uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków, w szcze-
gólności osadów ściekowych, zgod-
nie z przepisami o odpadach w zakresie 
kwalifikowania części energii odzyska-
nej z termicznego przekształcania odpa-
dów”. Tak więc energię z biomasy należy 
wytwarzać w kogeneracji i dążyć do za-
sobooszczędnej gospodarki niemarnują-
cej potencjału zasobów ciepła. 
Miejsca powstawania i rodzaje bioma-

Drzewa poklęskowe winny być usuwane z lasu, gdyż są źródłem 
chorób drzewostanu.                                           
                                                                                                                Fot. Archiwum autora

Dyrektor Mariusz Błasiak z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo-
wych nakreślił ich zrównoważony rozwój.                                         
                                                                                                                Fot. Archiwum autora

Dyskusja panelowa nt. utleniania biomasy pokazała różnice  punktów wi-
dzenia..                                                                                                         Fot. Archiwum autora

Geo-monitoring pozwoli odróżnić grę świateł wschodzące-
go słońca od chmur smogotwórczych.             Fot. Archiwum autora

Moduł kogeneratora.                                                                                    
                                                                                                        Fot. Archiwum autora

„cytat”

„Funkcje przyrodnicze (ochronne) lasu 
wyrażają się korzystnym wpływem lasów 
na: kształtowanie klimatu globalnego i 
lokalnego oraz regulację obiegu wody w 
przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, 
lawinom i osuwiskom, ochronę gleb przed 
erozją i krajobrazu przed stepowieniem.”
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sy na cele energetyczne
1. Gospodarka leśna: 
- drewno średnio- i małowymiarowe - 
opałowe
- pozostałości po wyrębie lasu 
- drewno średniowymiarowe użytko-
we (na cele energetyczne) 
- drewno z leśnych plantacji drzew 
szybko rosnących 
2. Sektor drzewny: 

- drzewne produkty uboczne z prze-
twarzania surowca drzewnego 
- drzewne produkty uboczne z wytwa-
rzania finalnych wyborów drzewnych 
- kora 
- odrzuty i osady z procesów wytwa-
rzania mas włóknistych 
- pozostałości makulatury 
 3. Rolnictwo:
- drewno z plantacyjnych upraw drzew 
szybko rosnących 
- drewno z sadów i ogrodów 
4. Gospodarka komunalna: drzewne 
odpady poużytkowe (wyroby drzewne 
o zakończonym cyklu życia) i drzewne 
odpady municypalne 
5. Z klęsk żywiołowych: okresowo, ale 
w dużej skali. Dla przykładu huragan 
w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku 
wyrządził największe w tym stuleciu 
szkody szacowane na 10 mln m3 powa-
lonych i połamanych drzew. Uszkodzo-
nych zostało 80 tys. ha lasów, z czego 
połowa została zniszczona zupełnie. 

Zagospodarowanie
Nie ma jednego, uniwersalnego procesu 
zagospodarowania biomasy. Inaczej po-
stępujemy z biomasą w lasach, inaczej 
w zakładach produkcyjnych, a jeszcze 
inaczej z biomasą z odpadów komunal-
nych poddawanych recyklingowi. 
Odpady komunalne stwarzają problemy 
z transportem i logistyką, ale mogą być 
one zredukowane poprzez lokalne wy-

korzystanie. Tym bardziej jest to wska-
zane, gdyż systemy najbardziej efek-
tywne to te, które wykorzystują lokalne 
zasoby w sposób dostosowany do ich 
charakterystyki i optymalnych w danej 
sytuacji technologii przetwarzania.
Musimy stosować sprawdzone techno-
logie, które w innych krajach przynoszą 
wymierne efekty, a jednocześnie rozwi-
jać własne, nowatorskie rozwiązania. 
W przemysłowym wykorzystaniu bio-
masy najbardziej efektywna jest koge-
neracja, czyli równoczesne wytwarza-
nie ciepła i energii elektrycznej w jednym 
procesie technologicznym, zapewnia-
jąc znacznie mniejsze zużycie paliwa niż 
w procesach rozdzielonych. 
Postulat wytwarzania energii z odpa-
dów poprzez spalanie wyłącznie frak-
cji niepoddającej się recyklingowi został 
wdrożony w Szwecji. Pokazano tam jak 
osiągnąć opłacalność produkcji energii 
w kogeneracji. 
W Sztokholmie udało się zredukować 

emisje SO2 o 95 proc. w stosunku do po-
ziomu z lat osiemdziesiątych, związki 
azotu o 85 proc., a CO2 o 70 proc. przy jed-
noczesnym zdublowaniu produkcji z 5 do 
10 TWh. Zastosowanie odpadów do pro-
dukcji energii daje wymierne efekty śro-
dowiskowe w redukcji emisji gazów cie-
plarnianych. Dla wytworzenia 10 000 kJ 
energii można zużyć 0,25 litra ropy nafto-
wej lub 1 kg odpadów komunalnych. 

Dwie drogi postępowania 
z odpadami
- Surowce, które możemy przetwarzać 
energetycznie, to są złożone kombinacje 
różnego typu substancji chemicznych, 
z których można pozyskiwać ich składo-
we. Są dwie drogi postępowania z odpa-
dami. Odzyskać w pierwszej kolejności 
wybrane składniki, a resztę przetwarzać 
energetycznie lub odwrotnie - najpierw 
przetwarzać biomasę energetycznie, 
a z reszty odzyskiwać interesujące nas 
składniki. Jednocześnie urządzenia, 
które chcemy zasilać, muszą mieć zde-
finiowane wymagania dla paliwa al-
ternatywnego i wymagania właściwo-
ści eksploatacyjnych z uwzględnieniem 
wskaźnika opłacalności energy reti-
rement investment - skonkludował 
w podsumowaniu kongresu profesor 
Biernat. 

Biomasa i eko-transport
Istotnym elementem w eko-energetyce 
jest czysty ekologicznie transport. Dla-

tego energia elektryczna wytworzona 
z biomasy jest dobrym kierunkiem dla 
osiągania zrównoważonego rozwoju. 
W obecnej sytuacji w Polsce wdrożenie 
„czystego” i ekonomicznie uzasadnione-
go transportu elektrycznego wymaga-
łoby przebudowania sieci wytwórczych 
energii elektrycznej na bazie paliwa al-
ternatywnego/OZE. Jest to dualistyczny 
problem - czy transport ma być elektrycz-
ny, czy niskoemisyjny. To tylko pozornie 
niespójne pytanie, gdyż większość ener-
gii elektrycznej w Polsce powstaje z wę-
gla w sposób tradycyjny. Dla porówna-
nia, w Norwegii 80 proc. prądu powstaje 
z OZE i tam elektromobilność może być 
opłacalna i niskoemisyjna, choć i tam 
oczekiwane są bardziej sprawne rozwią-
zania techniczne komponentów do sa-
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PGNiG Rybnik okadza ryby.                                                                                
                                                                                                                                    Fot. Archiwum autora

Przedstawiciel Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady 
Energetycznej naświetlił konieczność wspólnego działania państw.                                                                          
                                                                                                                                    Fot. Archiwum autora

Stefan Hakansson ze Sztokholmu przedstawił rewelacyj-
nie wydajny (99 proc.) system odzyskiwania energii z od-
padów komunalnych.                                                Fot. Archiwum autora

W VII kongresie uczestniczyli przedstawiciele różnych instytutów, uczelni, 
stowarzyszeń i zainteresowanych firm.                                              Fot. Archiwum autora

mochodów elektrycznych. Samochód 
osobowy TESLA 3 ma akumulator 500 
kg, który musi się ładować 8 godzin, aby 
przejechać 350 km. Dla ciężarówek na 
przejechanie 950 km potrzebny jest aku-
mulator ważący 16 ton. 
Analiza wszystkich elementów i proble-
mów eko-energetyki wskazuje, że obec-
nie, by transport elektryczny był ni-
skoemisyjny w Polsce, optymalne jest 
ewolucyjne, a nie rewolucyjne przej-
ście do elektromobilności. Jednoczenie 
konieczne jest upowszechnienie recy-
klingu odpadów oraz spalania bioma-
sy komunalnej z zagospodarowaniem 
popiołów po wytwarzaniu energii elek-
trycznej i cieplnej w kogeneracji.
Kontakt z autorem: 
biuro@starting.com.pl

„cytat”

„Toryfikat - nowy produkt Lasów Państwowych 
- to wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości 
opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t wytworzone 
w procesie termicznego przekształcenia 
stałych substancji pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji 
pochodzących głównie z produktów, odpadów 
i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz 
przemysłu przetwarzającego ich produkty.”
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