
Prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Katedra Inżynierii Biosystemów

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencje senackie pt.: „PRAWO ELEKTRYCZNE

budowa kryzysowej energetycznej odporności elektroprosumenckiej”

„UŻYTKOWANIE SIECI I BUDOWA ELEKTROWNI BIOGAZOWYCH”

Warszawa, 14/03/2022

Elektrownie biogazowe w gospodarce obiegu 

zamkniętego i jako źródła bilansujące na lokalnych 

rynkach energii elektrycznej: porównanie 

polskiego potencjału i wykorzystania u sąsiadów 



Wstęp

Biogazownie na świecie



Biogazownie na świecie:

Ok. 43 mln instalacji w Chinach, 1 mln w Wietnamie – są to najczęściej 

małe instalacje, przydomowe, bez ogrzewania – mogą funkcjonować w 

pracy ciągłej tylko w klimacie tropikalnym (wykluczone w Europie w 

warunkach jesienno-zimowych).

https://www.alibaba.com/product-detail/Puxin-Domestic-

Mini-Biogas-Plant-Digester_60623222744.html



Biogazownia na pomiot przy dużej fermie - do 1000 ton 

przetwarzanego pomiotu dziennie (prowincja Yantai, Chiny)

- Substraty: pomiot z niewielkim dodatkiem odpadów poubojowych;

- Produkcja: energia elektryczna (12 MW) i ciepło, dodatkowo biometan 

dostarczany jest do kilku stacji paliw oraz wtłaczany do lokalnej sieci 

gazowej;



Biogazownie w Europie:

Blisko 20 tys. instalacji (z tego ponad 9 tys. w Niemczech) pracujących 

najczęściej z mocą 0,4 – 2,1 MW. 

Dominuje niemiecka technologia NaWaRo, przeznaczona głównie do 

fermentacji kiszonki.

Efektywność pracy: 6300 MWh/MWe zainstalowany (72% sprawności el.)



Biogazownia rolnicza (technologia ProBioGas, 1,6 MWe) 

Międzyrzec Podlaski: pełnoskalowa instalacja    

pozwalająca na produkcję biowodoru z bioodpadów (ponad 

2000 Nm3/dobę w 2013 r.), niezwykle wysoki stopień 

odfermentowania substratów (98,5%)



Biogazownia na fermie doświadczalnej w Przybrodzie 

(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
- Technologia o sprawności elektrycznej do 97% w skali roku (nawet 

ponad 8500 MWh/MWe – w Polsce średnia to 5250 MWh/MWe <60%);

- Przystosowana do pracy jako instalacja szczytowa 0,8 MWe

(uruchomiona jako liniowa 0,5 MWe).



Biometanownie w Europie:

W krajach UE dominują biogazownie (produkcja energii elektrycznej), 

ale coraz bardziej zaczyna się rozwijać sektor biometanowni (produkcja 

biometanu o parametrach gazu ziemnego). 

W UE (także w Polsce) istnieje duże, wzrastające zapotrzebowanie na 

biometan. To zapotrzebowanie skokowo wzrośnie wskutek embarga na 

import gazu ziemnego z Rosji.



Biometanownie w Europie:

W krajach UE dominują biogazownie (produkcja energii elektrycznej), 

ale coraz bardziej zaczyna się rozwijać sektor biometanowni (produkcja 

biometanu o parametrach gazu ziemnego). 

W UE (także w Polsce) istnieje duże, wzrastające zapotrzebowanie na 

biometan. To zapotrzebowanie skokowo wzrośnie wskutek embarga na 

import gazu ziemnego z Rosji.

Potencjał produkcji biometanu w Polsce to blisko 8 mld m3 rocznie – co 

odpowiada średniej wielkości importu gazu ziemnego z Rosji.

Należy zwrócić uwagę na ogromny potencjał produkcji biometanu na 

Ukrainie. Wg badań UP w Poznaniu z 2015 roku wynosi on co najmniej 

32 mld m3 bio-CH4 rocznie, bazując przede wszystkim na biomasie 

ubocznej z rolnictwa i bioodpadach.



Kilka faktów o polskiej energetyce…



11/12/2020: Zakończenie 

szczytu Rady Europejskiej



Kilka faktów o polskiej energetyce

- Zdecydowana dominacja węgla (2021 rok: 76% produkcji energii 

elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego);

Całkowita dominacja węgla kamiennego i brunatnego 

(łącznie 120 000 000 MWh energii elektrycznej)

→ wysokie emisje CO2 (1 MWh energii 

wyprodukowanej z węgla kamiennego – ok. 1 Mg CO2)



Kilka faktów o polskiej energetyce

- Zdecydowana dominacja węgla (2021 rok: 76% produkcji energii 

elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego);

Całkowita dominacja węgla kamiennego i brunatnego 

(łącznie 120 000 000 MWh energii elektrycznej)

→ wysokie emisje CO2 (1 MWh energii 

wyprodukowanej z węgla kamiennego – ok. 1 Mg CO2)

Przewidywana przez KE 

(przed 2018 r.) cena 

uprawnień do emisji CO2

w 2030 roku: 

76 euro/Mg CO2



Konsekwencje?

- Przy wzrastających cenach za emisję CO2 → drastyczny wzrost cen za 

energię elektryczną



Konsekwencje?
- Przy wzrastających cenach za emisję CO2 → drastyczny wzrost cen za 

energię elektryczną → katastrofa dla gospodarki nastawionej na eksport 

(zwłaszcza sektory jak rolno-spożywczy, meblarski, części 

samochodowych itp.)

Przewidywana przez KE cena uprawnień w 2030 roku: 76 euro/t CO2



Kilka faktów o polskiej energetyce

- Drastyczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 (z ok. 30 EUR/t w 

grudniu 2020 do ponad 90 EUR/t w grudniu 2021 r.);

Stan na 07/02/2022:

96 euro/t CO2
Przewidywana przez KE 

(przed 2018 r.) cena 

uprawnień w 2030 roku: 

76 euro/t CO2



Kilka faktów o polskiej energetyce

- Drastyczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 (z ok. 30 EUR/t w 

grudniu 2020 do blisko 90 EUR/t w grudniu 2021 r.);

- Konieczność odejścia od paliw kopalnych (redukcja emisji CO2 o 55% 

do 2030 roku) – wciąż bardzo mały udział OZE w polskiej energetyce;



Kilka faktów o polskiej energetyce

- Drastyczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 (z ok. 30 EUR/t w 

grudniu 2020 do blisko 90 EUR/t w grudniu 2021 r.);

- Konieczność odejścia od paliw kopalnych (redukcja emisji CO2 o 55% 

do 2030 roku) – wciąż bardzo mały udział OZE w polskiej energetyce;

- Wielki potencjał biomasy, w tym zwłaszcza w sektorze biogazu 

(w Polsce większy niż w Niemczech).



Jak zredukować zagrożenie 

energetyczne dla krajowej gospodarki?

czyli

Potencjał rynku biogazowego



Biomasa uboczna agro i bioodpady:

- ok. 90 mln ton obornika i gnojowicy (z ogólnie dostępnej masy 

ponad 125 mln ton produkowanej rocznie);

- 8 mln ton słomy zbóż i rzepaku (z ogólnej liczby ponad 30 mln 

ton);

- 4 mln ton słomy kukurydzianej (z ogólnej masy 6 mln ton);

- odpady z przetwórstwa żywności (np. cukrowni, rzeźni, ubojni, 

mleczarni, gorzelni) oraz re-food czyli przeterminowana i zepsuta 

żywność);

- sektor komunalny (frakcja organiczna odpadów komunalnych, 

odpady zielone, osady ściekowe).

Ogólnie potencjał substratowy do biogazowni 

oceniany jest w Polsce na 120-150 mln ton rocznie.



Porównanie rynku biogazowego Polski i Niemiec

Aktualnie istnieje gigantyczna dysproporcja pomiędzy wielkością 

niemieckiego i polskiego rynku;

W Polsce ogromny potencjał dla rozwoju biogazowni wytwarzających 

energię elektryczną i ciepło w kojarzeniu - zwłaszcza, że taka energia 

oraz ciepło mają (w zależności od stosowanych substratów) niski lub 

nawet ujemny ślad węglowy. 

Parametr: Niemcy Polska
Liczba biogazowni > 9 tys. 129
Moc elektryczna zainstalowana 6000 MW 125 MW
Powierzchnia upraw polowych 15,5 mln ha 17 mln ha
Wykorzystanie substratów kiszonki bioodpady



Pracownia Ekotechnologii UP w Poznaniu
Przebadanych zostało ponad 3000 różnych substratów 

odpadowych z kraju i ze świata, w ramach projektów badawczych 

oraz na zlecenie firm inwestujących w sektor biogazu. 

Dane te zostały wykorzystane do oszacowania polskiego 

potencjału biogazowego.

Fermentacja ciągła

Batch culture
DIN 38414/S8

VDI 4630



Produkcja biogazu z biomasy i bioodpadów 
(wysokowydajne technologie fermentacji)

→ 3640 MW mocy elektrycznej (7280 MW mocy 

przy pracy 12 h/dobę), bazując wyłącznie na bioodpadach

Wariant z włączeniem do produkcji biogazu kiszonki 

z kukurydzy (obszar 5% rolniczej powierzchni kraju)

→ Dodatkowo 3000 MW mocy elektrycznej (6000 MW 

w szczycie przy pracy 12 h/dobę)

→Łącznie 6640 MW mocy elektrycznej 

w pracy ciągłej

Przy pracy szczytowej może to być 2-3 razy większa moc 

zainstalowana, w zależności od reżimu pracy.



Udział energii wytwarzanej z OZE w KSE jest wciąż niewielki 

W tzw. „podstawie” wciąż dominującą pozycję ma węgiel
Elektrownie jądrowe NIE POWSTANĄ przed 2030 rokiem, a potrzeba 

zmian w energetyce jest niezwykle pilna.

Wykorzystanie poszczególnych rodzajów OZE w produkcji energii elektrycznej 

w Polsce w II połowie 2020 roku

Dane z http://forumetr.forum-energii.eu/ 



Wzrost udziału jedynie niestabilnych OZE (farm wiatrowych, 

fotowoltaiki) nie zabezpieczy STABILNYCH dostaw energii 

elektrycznej dla społeczeństwa i przemysłu

Konieczne są inwestycje w stabilne OZE (biogazownie, biomasa, elektrownie 

wodne, małe elektrownie atomowe?)



Potencjał mocy elektrycznej generowanej z biogazu w PL 

sięga 6640 MW (z wykorzystaniem bioodpadów oraz roślin 

dedykowanych biogazowniom, uprawianych zwłaszcza na 

nieużytkach i terenach zdegradowanych).

6640 MW



W perspektywie 2030 roku może to stanowić szansę na 

zachowanie częściowej niezależności energetycznej kraju 

oraz stabilności KSE w obliczu konieczności wyłączania 

bloków węglowych.

6640 MW



Biogazownia szczytowa: 
Biogaz produkowany jest ciągle, lecz podczas nocy składowany 

jest w komorach na poferment pod elastyczną membraną a  silnik 

kogeneracyjny wtedy nie pracuje. Energia elektryczna 

wytwarzana jest w okresie największego zapotrzebowania. 
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Moc: 0,8 MW    Czas pracy: 15 h/dobę

Zużycie biogazu: 5400 m3/dobę

Wytworzona energia: 12 MWh/dobę

0,8 MW



Biogazownie szczytowe a sieci lokalne:

- Biogazownie szczytowe o mocy 0,5-1 MWe mogą lokalnie 

doskonale stabilizować parametry pracy sieci 

elektroenergetycznych – zwłaszcza na terenach pracy innych 

rodzajów OZE;

- Takie biogazownie powinny stanowić podstawę działania 

klastrów energetycznych (casus Żmigrodu);

- Biogazownie wykorzystując jako wsad bioodpady, mogą 

rozwiązać gminom problemy z ich utylizacją (idealny przykład 

GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym);



Biogazownie szczytowe a sieci lokalne:

- Biogazownie szczytowe o mocy 0,5-1 MWe mogą lokalnie 

doskonale stabilizować parametry pracy sieci 

elektroenergetycznych – zwłaszcza na terenach pracy innych 

rodzajów OZE;

- Takie biogazownie powinny stanowić podstawę działania 

klastrów energetycznych (casus Żmigrodu);

- Biogazownie wykorzystując jako wsad bioodpady, mogą 

rozwiązać gminom problemy z ich utylizacją (idealny przykład 

GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym);

- Duże biogazownie szczytowe mogą być traktowane jako 

instalacje pracujące na rynku mocy (aukcje z grudnia 2021 na 

rok dostaw 2026: najmniejsze jednostki wytwórcze 

wygrywające aukcje miały 2-5 MW) 
https://www.pse.pl/documents/20182/98611984/Ostateczne_wyniki_aukcji_glownej_na_dostawy_2026.pdf.



Biogazownia szczytowa w praktyce



Biogazownia klasyczna 2,1 MWe (technologia NaWaRo):
moc przy trybie pracy ciągłej: 2,1 MWe (3 agregaty kogeneracyjne o mocy 

0,7 MWe, zaznaczone czerwoną strzałką).



Biogazownia została przerobiona na tryb szczytowy:

Praca ciągła 1 agregatu kogeneracyjnego 0,7 MWe;



Biogazownia została przerobiona na tryb szczytowy 6,6 MWe:

Praca ciągła 1 agregatu kogeneracyjnego 0,7 MWe;

Zakup 3 agregatów o mocy 1,5 MWe każdy do pracy szczytowej;



Biogazownia została przerobiona na tryb szczytowy:

Praca ciągła 1 silnika kogeneracyjnego 0,7 MWe;

Zakup 3 agregatów o mocy 1,5 MWe każdy;

Budowa magazynu ciepła oraz dodatkowego magazynu na biogaz;

Magazyn ciepła

Magazyny biogazu

umożliwiające pracę w szczycie



Biogazownie 

a zmniejszenie śladu węglowego 

Czyli:

Dlaczego nie ma alternatywy dla szerokiej skali 

inwestycji w biogazownie?



Konsekwencje wysokiego śladu węglowego?

- Przy wzrastających cenach za emisję CO2 → drastyczny wzrost cen za 

energię elektryczną → katastrofa dla gospodarki nastawionej na eksport

- Wprowadzenie oznaczenia śladu węglowego na produktach w UE (po 

2021 r. z prawdopodobnym okresem karencji): 

Przykład: ślad węglowy dla kurczaka (polski szlagier eksportowy)
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2021 r. z prawdopodobnym okresem karencji): 

Przykład: ślad węglowy dla kurczaka (polski szlagier eksportowy)

- Wyprodukowany przy użyciu energii elektrycznej 

o emisyjności 770 g CO2e/kWh;
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energię elektryczną → katastrofa dla gospodarki nastawionej na eksport

- Wprowadzenie oznaczenia śladu węglowego na produktach w UE (po 
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- Wyprodukowany przy użyciu energii elektrycznej 

o emisyjności 770 g CO2e/kWh;

- W kurnikach ogrzewanych olejem (emisyjność 

850 g/kWh) lub gazem (450 g/kWh);
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850 g/kWh) lub gazem (450 g/kWh);

- Ubojnie wykorzystują energię z sieci (770 g 

CO2e/kWh) oraz gaz ziemny (450 g CO2e/kWh)
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- Transport na Zachód Europy ciężarówkami 

spalającymi olej napędowy (850 g CO2e/kWh);
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- Transport na Zachód Europy ciężarówkami 

spalającymi olej napędowy (850 g CO2e/kWh);

- Gromadzony w pryzmach obornik kurzy emituje 

potężne ilości metanu (wpływ na efekt cieplarniany 

25 x mocniejszy niż CO2) i N2O (x298);
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850 g/kWh) lub gazem (450 g/kWh);

- Ubojnie wykorzystują energię z sieci (770 g 

CO2e/kWh) oraz gaz ziemny (450 g CO2e/kWh)

- Przewożony na Zachód Europy ciężarówkami 

spalającymi olej napędowy (850 g CO2e/kWh);

- Gromadzony w pryzmach obornik kurzy emituje 

potężne ilości metanu (wpływ na efekt cieplarniany 
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Duży ślad węglowy → oznaczenie na czerwono



Konsekwencje wysokiego śladu węglowego?

- Przy wzrastających cenach za emisję CO2 → drastyczny wzrost cen za 

energię elektryczną → katastrofa dla gospodarki nastawionej na eksport

- Wprowadzenie oznaczenia śladu węglowego na produktach w UE (po 

2021 r. z prawdopodobnym okresem karencji): 

Przykład: ślad węglowy dla kurczaka (polski szlagier eksportowy)

- Wyprodukowany przy użyciu energii elektrycznej 

o emisyjności 770 g CO2e/kWh;

- W kurnikach ogrzewanych olejem (emisyjność 

850 g/kWh) lub gazem (450 g/kWh);

- Ubojnie wykorzystują energię z sieci (770 g 

CO2e/kWh) oraz gaz ziemny (450 g CO2e/kWh)

- Przewożony na Zachód Europy ciężarówkami 

spalającymi olej napędowy (850 g CO2e/kWh);

- Gromadzony w pryzmach obornik kurzy emituje 

potężne ilości metanu (wpływ na efekt cieplarniany 

25 x mocniejszy niż CO2) oraz N2O;

Duży ślad węglowy → oznaczenie na czerwono

Konsekwencje? Konsumenci w Europie zrezygnują z zakupów produktów 

z wysokim śladem węglowym → ZAŁAMANIE EKSPORTU



Konsekwencje wysokiego śladu węglowego?

- Dla konkurencji z Europy Zachodniej będzie to okazja do wypchnięcia 

polskich produktów (nie tylko rolno-spożywczych) z rynku;

- Zachodnie sieci handlowe mogą usuwać oznaczane na czerwono 

produkty ze swojej oferty i zastępować „zielonymi”: 

Przykład: ślad węglowy dla kurczaka z Niemiec (ferma przy biogazowni)



Konsekwencje wysokiego śladu węglowego?

- Dla konkurencji z Europy Zachodniej będzie to okazja do wypchnięcia 

polskich produktów (nie tylko rolno-spożywczych) z rynku;

- Zachodnie sieci handlowe mogą usuwać oznaczane na czerwono 

produkty ze swojej oferty i zastępować „zielonymi”: 

Przykład: ślad węglowy dla kurczaka z Niemiec (ferma przy biogazowni)

- Wyprodukowany przy użyciu energii elektrycznej 

z biogazowni zasilanej obornikiem (wówczas każda 

tona obornika daje emisję ujemną 54 kg CO2 czyli 

jest to nawet -200 g CO2e/kWh);

- W kurnikach ogrzewanych ciepłem z kogeneracji 

biogazowej (emisyjność -200 g/kWh);

- Przewożony ciężarówkami spalającymi bio-CNG 

lub bio-LNG (emisyjność zerowa lub ujemna);

- Wykorzystanie obornika kurzego do zasilania 

biogazowni → brak emisji metanu i podtlenku azotu 

w czasie składowania nawozu.
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EFEKT:

Mały ślad węglowy → oznaczenie na zielono



Czy te obawy związane ze śladem węglowym to odległa perspektywa?

Niektóre sieci handlowe już wdrażają takie rozwiązania… 



Jedyna do niedawna w Polsce firma z branży mięsnej (Goodvalley –

dawny Poldanor) mająca zerowy ślad węglowy jest posiadaczem 

największej w kraju liczby biogazowni (8). 

Pilotażowy program znakowania produktów śladem 

węglowym KE skończyła w 2021 roku. Później - wdrożenie…?
https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/informacja-o-sladzie-weglowym-pojawi-sie-na-produktach-spozywczych-w-sklepach



Reasumując:

1. Polską gospodarkę (nie tylko energetykę, ale i rolnictwo) czeka w 

bieżącej dekadzie prawdziwe trzęsienie ziemi związane z wdrażaniem 

europejskich polityk (Zielony Ład, Strategia Metanowa, Neutralność 

Klimatyczna itp.). Z kolei wojna w Ukrainie jeszcze mocniej podkreśliła 

konieczność odcięcia się od dostaw paliw z Rosji.



Reasumując:

1. Polską gospodarkę (nie tylko energetykę, ale i rolnictwo) czeka w 

bieżącej dekadzie prawdziwe trzęsienie ziemi związane z wdrażaniem 

europejskich polityk (Zielony Ład, Strategia Metanowa, Neutralność 

Klimatyczna itp.). Z kolei wojna w Ukrainie jeszcze mocniej podkreśliła 

konieczność odcięcia się od dostaw paliw z Rosji.

2. Biogazownie będą kluczowe w redukcji śladu węglowego w firmach 

sektora rolno-spożywczego oraz ważne dla zmniejszenia emisji CO2

i stabilizacji sieci elektroenergetycznej w procesie odchodzenia od 

wykorzystania węgla jako głównego surowca do produkcji energii 

elektrycznej.
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3. Wykorzystanie biogazowni jako w pełni kontrolowalnych elektrowni 

szczytowych stanowi bardzo dobre uzupełnienie niestabilnych źródeł OZE 

(elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych) i jest wręcz niezbędne w 

planowanych klastrach czy spółdzielniach energetycznych.



Dziękuję za uwagę 

Prof. dr hab. inż. Jacek Dach, 

Katedra Inżynierii Biosystemów,

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zapraszam do odwiedzenia biogazowni w gospodarstwie doświadczalnym 

w Przybrodzie k/Poznania należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, proszę o kontakt mailowy na jacek.dach@up.poznan.pl


