
Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące 
biomasy leśnej
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Cele Polityki energetycznej Polski do 2030 r. wpisują się w :

• Politykę energetyczną UE (bezpieczeństwo energetyczne, ochrona klimatu,

rozwój rynku)

• Pakiet klimatyczno-energetyczny (tzw. pakiet 3x20% : zmniejszenie emisji

gazówcieplarnianycho 20%, zmniejszeniezużycia energii o 20%, zwiększeniegazówcieplarnianycho 20%, zmniejszeniezużycia energii o 20%, zwiększenie

udziału odnawialnychźródeł energii do 20%)

• Odnowioną Strategię Lizbońską (konkurencyjność, wzrost gospodarczy

i wzrost zatrudnienia)

• Odnowioną Strategię Zrównoważonego Rozwoju UE (konkurencyjność,

dobrobyt gospodarczy, spójność społeczna, zatrudnienie, ochronaśrodowiska)



Priorytet IV: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, w tym biopaliw

Główne cele:
• Wzrost udziału OZE w finalnym 
zużyciu energii co najmniej do poziomu 
15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego 
wskaźnika w latach następnych.

• Osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału 
biopaliw w rynku paliw transportowych.

Główne działania:
• Utrzymanie aktualnych 
i wprowadzenie dodatkowych 
mechanizmów wsparcia dla OZE.

• Efektywne wykorzystanie 
biomasy.

• Wsparcie rozwoju technologii 

Efekty:

• Osiągnięcie zamierzonych 

celów udziału OZE, w tym 

biopaliw. 

• Zrównoważony rozwój 

OZE, w tym biopaliw bez 
biopaliw w rynku paliw transportowych.

• Ochrona lasów przed nadmiernym 
eksploatowaniem oraz zrównoważone 
wykorzystanie obszarów rolniczych na 
cele OZE.

• Wykorzystanie do produkcji energii 
elektrycznej istniejących urządzeń 
piętrzących należących do Skarbu
Państwa.

• Stworzenie optymalnych warunków do 
rozwoju energetyki rozproszonej opartej 
na lokalnie dostępnych surowcach.

• Wsparcie rozwoju technologii 
oraz budowy instalacji do 
pozyskiwania energii odnawialnej 
z odpadów zawierających 
materiały ulegające biodegradacji. 

• Stworzenie warunków do 
budowy farm wiatrowych na 
morzu. 

• Wdrożenie programu budowy 
biogazowni rolniczych. 

• Wsparcie inwestycji z 
wykorzystaniem funduszy UE.

OZE, w tym biopaliw bez 

negatywnych oddziaływań 

na rolnictwo, gospodarkę 

leśną, sektor żywnościowy 

oraz różnorodność 

biologiczną. 

• Zmniejszenie emisji CO2 

oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa 

energetycznego Polski, 

poprzez m.in. zwiększenie 

dywersyfikacji energy mix.



Trajektoria okresowa zawarta w Prognozie zawiera udział energii ze źródeł 
odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii na lata 2010 – 2020.
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Moc zainstalowana OZE (MW)
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Udział energii elektrycznej z OZE w krajowym zużyciu energii 
elektrycznej brutto w latach 2005-2011
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Produkcja energii elektrycznej w źródłach wykorzystujących 
biomasę w latach 2005 – 2010
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Udział poszczególnych technologii OZE w produkcji energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
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Biomasa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produkcja energii elektrycznej oraz moc zainstalowana w instalacjach 
wykorzystujących biomasę w latach 2011 - 2020
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Przewidywany podział sektora ciepła i chłodu OZE na poszczególne  
technologie w roku 2020.

2%

8%

3%

9%

78%

Pompy ciepła Energia geotermalna Słoneczna Biomasa stała Biogaz



Przewidywany podział zużycia energii z odnawialnych źródeł energii 
w podziale na poszczególne sektory w roku 2020.
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Przewidywane zużycie energii ze źródeł odnawialnych w perspektywie 2020 
w podziale na poszczególne technologie [ktoe].
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Regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki 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 w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 
energii –tzw. rozporządzenie OZE

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii



Rozporządzenie OZE – główne zmiany

• Definicja drewna pełnowartościowego

• Zwiększenie udziału biomasy leśnej w łącznej masie biomasy

• Zmiana przepisów dotyczących preferencyjnego wykorzystania biomasy 
leśnej dla jednostek wybudowanych bądź przebudowanych do leśnej dla jednostek wybudowanych bądź przebudowanych do 
energetycznego wykorzystania biomasy (m.in. wydłużono termin, do 
którego ww. jednostki muszą zostać oddane do użytku bądź 
przebudowane z obecnie obowiązującego 31 grudnia 2012 r. do 31 
grudnia 2015 r.)

• Brak wsparcia dla energii wytworzonej w oparciu o drewno 
pełnowartościowe



Harmonogram - kolejne etapy

1. Zakończenie procesu notyfikacji (23 sierpnia 2012 r.)

2. Podpisanie rozporządzenia2. Podpisanie rozporządzenia

3. Publikacja rozporządzenia

4. Wejście w życie



Ustawa OZE – główne zmiany

• Definicja drewna pełnowartościowego oraz zboża pełnowartościowego

• Brak wsparcia dla energii wytworzonej w oparciu o drewno 
pełnowartościowe oraz zboża pełnowartościowe

• Wsparcie małych instalacji• Wsparcie małych instalacji

• Wyższe wsparcie dla jednostek biomasowych (współczynniki 
korekcyjne dla biomasy)

• Stabilizacja mechanizmu wsparcia



Harmonogram - kolejne etapy

1. Komitet do spraw Europejskich

2. Komitet Stały Rady Ministrów2. Komitet Stały Rady Ministrów

3. Rada Ministrów

4. Prace Parlamentarne
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