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Kim jesteśmy?

Jesteśmy lider produkcji biogazu w Polsce.

Działalność Polskiej Grupy Biogazowej (PGB) została zapoczątkowana w 2007 roku

z inicjatywy osób posiadających wieloletnie i bogate doświadczenie w obszarze energetyki odnawialnej.

Głównym obszarem działalności Grupy jest produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego

oraz świadczenie usług powiązanych z sektorem odnawialnych źródeł energii.
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Wykorzystujemy nowoczesne technologie produkcji biogazu.



Historia i cele działania

Powstanie Polskiej Grupy 
Biogazowej

Rozpoczęcie prac 
konstrukcyjnych

Oddanie 
do użytkowania 

7 biogazowni 
rolniczych

Rozpoczęcie nowych 
procesów 

inwestycyjnych

Ponad 30 nowych 
inwestycji 

biogazowych oraz 
ponad 10 instalacji PV

2007 2014 2016 2019 2022
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Struktura Naszej Grupy

W skład Grupy wchodzi obecnie 26 spółek, w tym spółki operacyjne, dedykowane konkretnym obszarom

działalności firmy:

▪ PGB Inwestycje 

Inwestycje w budowę odnawialnych źródeł energii

▪ PGB Serwis

Serwis i eksploatacja instalacji – biogazowni

▪ PGB Dystrybucja

Dystrybucja i sprzedaż energii

▪ PGB Innowacje

Badania i rozwój

Polska Grupa Biogazowa

PGB 
Dystrybucja

PGB 
Inwestycje

PGB 
Serwis

PGB 
Innowacje
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Polska Grupa Biogazowa dysponuje wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji

i zarządzaniu biogazowniami w wielu regionach Polski.

▪ Nasz zespół tworzą doświadczeni i wykwalifikowani 

specjaliści wielu branż: energetycznej, IT, 

biotechnologicznej.

▪ Łącznie zatrudniamy blisko 100 pracowników 

(biuro w Warszawie i pracownicy w różnych regionach 

Polski).

Wieloletnie doświadczenie i zespół ekspertów
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Nasze elektrociepłownie na biogaz rolniczy

▪ Bezpieczne, profesjonalne i pożyteczne zagospodarowanie bioodpadów z hodowli i rolnictwa

▪ Produkcja w ekologiczny sposób czystej, przyjaznej dla środowiska naturalnego 

oraz człowieka energii elektrycznej i ciepła (biogaz naturalną alternatywą paliw kopalnych). 

▪ Realizacja modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Model opiera się przede wszystkim na działaniach mających na celu ograniczenie liczby składowanych 

odpadów poprzez ich bieżące wykorzystywanie jako surowców wtórnych.
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W naszych elektrociepłowniach na biogaz rolniczy wykorzystujemy innowacyjne oraz efektywne technologie

i systemy zarządzania biogazowniami.

▪ Maksymalizacja wydajności i efektywności produkcji 

energii

▪ System prognozowania produkcji biogazu, energii 

elektrycznej i ciepła

▪ System dozowania substratów wspomagany przez sztuczną 

inteligencję

▪ System centralnego sterowania i zarządzania 

biogazowniami

Nowoczesna technologia
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▪ Decydowanie 
o odpowiedniej 
mieszance i ilości 
substratów w celu 
maksymalizacji 
produktywności 
biogazowni 

Wykorzystanie rozwiązań sztucznej inteligencji

▪ Zarządzanie 
substratami 
w silosach poprzez 
optymalizację czasu ich 
przechowywania

▪ Precyzyjna kontrola dozowanej 
ilości surowca i właściwe 
reagowanie w przypadku 
zmiany warunków procesu 
(np. wskaźniki FOS / TAC, 
poziom pH, bilans makro-
i mikroelementów 
lub temperatura)

▪ Prognozy 
produkcji 
biogazu

▪ Analiza 
potencjału 
energetycznego 
surowca

Inteligentny system zarządzania biogazowniami

Smart Biogas Plant
Inteligentne biogazownie PGB
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Cykl produkcji biogazu 
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Biomasa rolno-
spożywcza

Zbiornik pasteryzacyjny

Zbiornik 
fermentacyjny

Stacja 
transformatorowa / 

jednostka 
kogeneracyjna

Zbiornik 
na poferment

Użytkownicy końcowi

Sieć energetyczna

Ciepło / prąd

Biometan

Surowiec

Wstępnie 
przetworzony 
surowiec

Sprężony gaz ziemny 
(CNG)

Biogaz do sieci 
gazu ziemnego

Biometan

Poferment

Elektryczność

Kluczowe źródła przychodów

Potencjalne źródła przychodów



Centralny system zarządzania

Możliwość kontroli i zarządzania biogazowniami z poziomu 
centrali Grupy:

Warszawa 

▪ Usługi handlu energią

▪ Projektowanie instalacji

▪ Zdalne centrum obsługi i utrzymania

▪ Tworzenie harmonogramu produkcji

▪ Innowacje, badania i rozwój

▪ Systemy dostaw surowca

▪ Zarządzanie i administracja
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Charakterystyka

Odpady handlowe i rolnicze

Przegląd rodzajów surowców

▪ Produkty uboczne lub odpady z produkcji rolnej 
i zakładów przetwórczych

▪ Mniej stabilne biochemicznie
▪ Konieczne natychmiastowe przetworzenie

Obornik i rośliny energetyczne

Kluczowy surowiec dla PGB Pomocniczy surowiec dla PGB

Przykłady

Powiązane koszty

Całościowy koszt

▪ Stabilne biochemicznie
▪ Gotowe do konserwacji (przez zakiszanie) i przechowywania

▪ Przeterminowana żywność, owoce i warzywa, wywar 
gorzelniany, serwatka, pulpa ziemniaczana, plewy

▪ Odpady z przemysłu cukrowniczego, przetwórstwa owoców, 
warzyw z chłodni i suszarni (ścinki warzyw)

▪ Koszty zakupu (w dłuższej perspektywie) mogą być ujemne
▪ Transport

▪ 100-200 zł/ MWh
▪ Relatywnie niski (zysk za utylizację odpadów)

▪ Odpady z produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik, odchody)
▪ Warzywa, zboża, kiszonki

▪ Koszty zakupu
▪ Zbiór, opcjonalnie: przetwarzanie i przygotowanie
▪ Transport
▪ Przechowywanie i konserwacja

▪ Do 350 zł/ MWh
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Nasze inwestycje

Obecnie eksploatujemy 9 elektrociepłowni 

na biogaz (potocznie zwanych biogazowniami). 

Elektrociepłownia PGB w Starym Korninie na Podlasiu

Grupa znajduje się na etapie dynamicznego 

rozwoju. Prowadzimy wiele procesów 

inwestycyjnych, zmierzających do budowy 

kolejnych biogazowni oraz biometanowni

i instalacji PV.

W fazie testów i rozruchów technologicznych 

znajduje się kilka nowych instalacji.
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Mapa inwestycji biogazowych

Biogazownie w trakcie budowy 
[zakończenie w 2021 r.]

Planowane biogazownie
[uruchomienie w 2022 r.]

Istniejące biogazownie

Planowane biometanownie
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Mapa inwestycji fotowoltaicznych

Planowane instalacje PV

Istniejące instalacje PV
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Przykładowe inwestycje Polskiej Grupy Biogazowej

Dzierżki

podlaskie

Rok uruchomienia: 2015 r.

Gorajec
podkarpackie

Rok uruchomienia: 2015 r.

Falknowo
warmińsko-mazurskie

Rok uruchomienia: 2020 r.
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Jeszcze więcej zielonej energii!

Farma fotowoltaiczna w Zawadach na Mazowszu. 

▪ Oprócz inwestycji w nowe elektrociepłownie na biogaz, 

prowadzimy procesy zmierzające do budowy farm 

fotowoltaicznych.

▪ W 2020 r. powstały 2 nasze instalacje PV. 

Obie zlokalizowane są na Mazowszu – w Tończy 

i Zawadach. W planach jest budowa kolejnych.
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Nasza oferta (1/2)

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej oraz ciepła

Naszym klientom oferujemy możliwość wykorzystania zielonej energii

elektrycznej i ciepła, które wytworzone zostały w sposób bezpieczny

dla środowiska.

Odbiór biomasy

Współpracujemy z gospodarstwami rolnymi, zakładami rolno-

spożywczymi oraz hodowlami w zakresie dostaw biomasy,

wykorzystywanej w procesie produkcji biogazu.
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Nasza oferta (2/2)

Usługa suszenia drewna

Ciepło wytworzone w naszych elektrociepłowniach na biogaz

wykorzystujemy w procesie suszenia drewna. Naszą ofertę kierujemy

do firm z branży drzewnej.

Sprzedaż masy pofermentacyjnej

W procesie produkcji biogazu powstaje masa pofermentacyjna, która

może być stosowana zamiennie do nawozów sztucznych. Doskonale

nawadnia i użyźnia glebę, dlatego chętnie korzystają z niej lokalni rolnicy.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu

Naszą działalność w branży energetycznej wspieramy społecznym zaangażowaniem, w szczególności

na poziomie lokalnym.

▪ Chętnie włączamy się w projekty stanowiące wyraz troski 

o środowisko naturalne oraz kształtujące postawy 

proekologiczne.

▪ Wspieramy działalność regionalnych instytucji oraz organizacji 

edukacyjnych i kulturalnych, mających wpływ na budowanie 

lokalnego kapitału społecznego (np. Dom Pomocy Społecznej, 

szkoły, Ochotnicze Straże Pożarne, lokalne stowarzyszenia).
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Producent OZE Roku

▪ Nagrody przyznawane są corocznie firmom,

realizującym kluczowe inwestycje oraz innowacje, które

w znaczący sposób wpływają na rozwój polskiego

sektora elektroenergetycznego, a także promocję

polskiej myśli technicznej w zakresie energetyki.

W 2020 r. Polska Grupa Biogazowa została laureatem w konkursie Liderzy Świata Energii w kategorii

Producent OZE.
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Jak powstaje biogaz w naszych instalacjach

21https://youtu.be/uWzZM3wS4WA

https://youtu.be/uWzZM3wS4WA


Zapraszamy do współpracy!

Polska Grupa Biogazowa

Gotarda 9

02-683 Warszawa 

+48 22 548 49 00 

pgbiogaz@pgbiogaz.pl 

www.PolskaGrupaBiogazowa.pl


