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Polska Grupa Biogazowa2

Działalność Polskiej Grupy Biogazowej zapoczątkowano w 2007 roku z inicjatywy osób 
posiadających 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

Lider produkcji biogazu w Polsce

Dostawca na rynki międzynarodowe innowacyjnych i efektywnych 
technologii, wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne



Struktura Grupy
3

W skład Grupy wchodzą obecnie 34 spółki,
w tym spółki operacyjne, dedykowane
konkretnym obszarom działalności firmy:

PGB Inwestycje
Budowa odnawialnych źródeł energii (OZE)

PGB Serwis
Serwis i eksploatacja instalacji OZE

PGB Dystrybucja
Dystrybucja energii elektrycznej

PGB Innowacje
Badania i rozwój

Reo.pl
Obrót energią elektryczną na rynku hurtowym i detalicznym



Historia i cele działania
4 2007

Powstanie Polskiej Grupy Biogazowej

Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych

Oddanie do użytkowania 
7 biogazowni rolniczych 

Rozpoczęcie nowych procesów inwestycyjnych

30 nowych inwestycji biogazowych oraz 10 instalacji PV

Oddanie do użytkowania 
2 biogazowni rolniczych 

oraz 2 instalacji PV 

2014

2019

2022

2021
Oddanie do użytkowania 5 biogazowni rolniczych

2016

2020



Jeszcze więcej zielonej energii!6

Oprócz inwestycji w nowe 
elektrociepłownie na biogaz, 
prowadzimy procesy 
zmierzające do budowy farm 
fotowoltaicznych

Obecnie posiadamy 5 instalacji PV, 
zlokalizowanych na:

• Mazowszu – w Tończy i Zawadach.
• Podlasiu - w Krypnie Wielkim i Starym 

Korninie, 
• Podkarpaciu – w Gorajcu,

Wszystkie instalacje powstały w 
bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni PGB

W planach jest budowa kolejnych 



Wieloletnie doświadczenie i zespół ekspertów7
Polska Grupa Biogazowa dysponuje wieloletnim doświadczeniem 
w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji i zarządzaniu biogazowniami 
w wielu regionach Polski

Nowoczesne technologie
produkcji biogazu

Automatyzacja procesów 
produkcji i dostaw

Doświadczony i wykwalifikowany zespół 
specjalistów
odpowiedzialnych za proces inwestycyjny, 
bezpieczną i efektywną eksploatację instalacji



Biogazownie rolnicze 
Polskiej Grupy Biogazowej8

Dzierżki
Podlaskie

Gorajec
Podkarpackie

Falknowo
Warmińsko-mazurskie

ROK URUCHOMIENIA

2015 
ROK URUCHOMIENIA

2015 
ROK URUCHOMIENIA

2020 

Sierakowo
Mazowieckie

ROK URUCHOMIENIA

marzec 2022 



Centralny system zarządzania9

Kontrola i zarządzanie biogazowniami z poziomu centrali

Usługi handlu energią

Projektowanie instalacji

Zdalne centrum obsługi i utrzymania

Tworzenie harmonogramu produkcji

Innowacje, badania i rozwój

Systemy dostaw surowca

Zarządzanie i administracja

Warszawa



Czym jest biogazownia rolnicza?10

Recyklingowa funkcja biogazowni

Bezpieczne i pożyteczne zagospodarowanie bioodpadów 
z hodowli i rolnictwa

Biogaz naturalną alternatywą paliw kopalnych

Produkcja przyjaznej dla środowiska naturalnego i człowieka energii elektrycznej i ciepła

Realizacja modelu gospodarki obiegu zamkniętego

Model oparty na ograniczeniu składowanych odpadów - wykorzystywanie jako substratu



Schemat działania 
biogazowni PGB11

Ciągła produkcja biogazu

ok. 4.000.000 Nm3/rok

1

Produkcja energii elektrycznej
Roczna produkcja: ok. 8.300 MWh
moc zainstalowana elektryczna: 999 kW

Wytwarzanie ciepła
Roczna produkcja: ok. 8.600 MWh 
(31.000 GJ)

Substrat do produkcji biogazu
ok. 25.000 – 40.000 Mg/rok

Masa pofermentacyjna
Płynna: 20.000-35.000 Mg/rok,
Sucha: 1.500-2.500 Mg/rok),
zależnie od składu substratów



Bilans energetyczny biogazowni – silnik CHP16



Confidential

Cykl produkcji biogazu 

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
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Przykładowe surowce stosowane 
w produkcji biogazu18

Biogaz – produkt beztlenowej fermentacji metanowej

Substrat – biomasa z przetwórstwa rolno-spożywczego, upraw, hodowli

Przykłady:

Kiszonka z roślin 
energetycznych,
np. kukurydzy, traw, żyta

Wysłodki buraczane

Wytłoki z owoców i warzyw Gnojowica / obornik
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Zezwolenie na wytwarzanie odpadów (R3)
Wytwarzanie odpadów w powiązaniu z eksploatacją instalacji

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (R3)
Przetwarzanie odpadów w instalacji

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacją (R10)
Odzysk na obszarach rolnych, z korzyścią dla środowiska i rolnictwa 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 20 stycznia 
2015r. w sprawie operacji odzysku 
R10

Pozwolenie zintegrowane
Wytwarzanie i przetwarzanie odpadów w instalacji – w jednym zezwoleniu

Wydział pozwoleń środowiskowych 2/223



Raportowanie środowiskowe

Sprawozdanie roczne 
o wytwarzanych 
odpadach i  
gospodarce odpadami

Zawiera informacje o ilości i 
rodzaju wytwarzanych i 
przetwarzanych odpadów w 
ciągu roku

Składane do 15 marca za 
poprzedni rok 
kalendarzowy

Raport kwartalny 
producenta biogazu 
rolniczego

Zawiera informacje o rodzaju 
i ilości substratów do 
produkcji biogazu rolniczego, 
ilości wyprodukowanego 
biogazu i energii

Składane do 45 dni od
końca kwartału, za który
składany jest raport

Raport roczny emisji 
gazów i pyłów do 
powietrza

Zawiera informacje o 
gazach i pyłach 
emitowanych z silników 
kogeneracyjnych oraz 
pochodni awaryjnych

Składane do końca
lutego za poprzedni rok
kalendarzowy

BDO KOWR KOBiZE

24



Korzyści z funkcjonowania elektrociepłowni 
na biogaz25

Zwiększenie wpływów do budżetu gminy

Możliwość dostarczenie energii elektrycznej po preferencyjnych cenach, w tym 
możliwość kompleksowej obsługi odbiorców oraz producentów zielonej energii, tj. PV 

Możliwość dostarczenie tańszego i niewymagającego obsługi ciepła

Współpraca z lokalnymi rolnikami i zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego:

▪ Bezpieczne i profesjonalne zagospodarowanie bioodpadów

▪ Możliwość wykorzystania przez rolników masy pofermentacyjnej jako zamiennika nawozów 
sztucznych i naturalnych

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami

▪ Usługi transportowe, agrotechniczne, budowlane

▪ Usługa suszenia drewna (wykorzystanie ciepła wytworzonego w biogazowni)

Budowa wizerunku zielonej gminy!



Wykorzystanie pofermentu przez rolników26

Masa pofermentacyjna pochodzi z naturalnej fermentacji biomasy

Poferment
środek wspomagający uprawę roślin, który zastępuje nawozy naturalne i sztuczne

Doskonale nawadnia glebę
nie tylko w trakcie suszy

Zapach zasadniczo nieuciążliwy
inaczej niż powszechnie stosowany obornik/ gnojowica

Nie zawiera w sobie pasożytów
(jak obornik czy gnojowica) ani bakterii chorobotwórczych

Badanie pofermentu i gleby
stosownie do wymagań



Możliwość dostarczenia ciepła27

Stabilne źródło ciepła
PGB zapewnia ciągłość dostaw przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych

Preferencyjne, stabilne i przewidywalne opłaty

Bezpieczne warunki współpracy

Możliwość korzystania z ekologicznego ciepła
wytworzonego w sposób przyjazny i bezpieczny dla środowiska

Redukcja emisji do atmosfery szkodliwych pyłów
w wyniku spalania w ciepłowni paliw kopalnych



Odpowiedzialni społecznie28

Naszą działalność w branży energetycznej wspieramy społecznym 
zaangażowaniem, w szczególności na poziomie lokalnym

Projekty stanowiące wyraz troski o środowisko naturalne 
i kształtujące postawy proekologiczne. 

Wsparcie działalności regionalnych instytucji oraz organizacji 
edukacyjnych i kulturalnych, mających wpływ na budowanie lokalnego 
kapitału społecznego.



Elektrociepłownie na biogaz PGB29



Wprowadzenie

Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz wartości maksymalne w dobowych 
szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980–2019 (dane publikowane przez OSP: www. 
pse.pl)
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Potrzeby systemu elektroenergetycznego



Warunki bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w horyzoncie do roku 2030 kształtują w

szczególności: likwidacja jednostek wytwórczych w związku z rosnącymi wymaganiami środowiskowymi, upływem

okresu ich projektowej eksploatacji oraz rosnące zapotrzebowanie na moc ze strony odbiorców;

Dostosowanie sektora energetycznego do wymagań środowiskowych BAT dotyczy około 20 GW mocy

zainstalowanych w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych oraz około 7,5 GW w jednostkach

wytwórczych nie będących centralnie dysponowanymi, a łączny koszt modernizacji zawierać się będzie w przedziale

12-18 mld PLN;

Zależnie od przyjętego wariantu już około roku 2022-2024 należy spodziewać się okresowych trudności z pokryciem

zapotrzebowania na moc szczytową KSE – scenariusz optymistyczny BAT. Dla wariantu pesymistycznego BAT, tj.

dużo wyższych wycofań jednostek wytwórczych, utrzymanie rezerwy mocy KSE będzie możliwe tylko do końca 2019

roku. Podobnie jak w latach poprzednich, w kolejnych latach rezerwa będzie niewystarczająca;

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE i zachowania bilansu mocy, dla wariantu optymistycznego BAT konieczna

będzie budowa nowych mocy w JWCD oraz nJWCD w wysokości około 7 GW. Dla wariantu pesymistycznego BAT, te

dodatkowe potrzeby do roku 2030, są wyższe o kilka tys. MW w zależności od zakresu wycofywania starych mocy.

Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw 
energii elektrycznej 

22
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Kontynuację programu budowy w Polsce co najmniej jednej biogazowni w każdej

gminie, co stanowi potencjał ok. 2 –2,5 GW (dane spójne z oszacowaniem przez

KOWR potencjału biomasy – 4 mld m3 biometanu/a),

Duży potencjał wytwarzania biometanu może być stosunkowo szybko rozwinięty

nawet do poziomu zdolności produkcyjnych ok. 0,7 mld m3 biometanu/a, w oparciu

o niewykorzystywane w kraju substraty odpadowe,

Realizacja programu pozwala zapewnić dostęp do sterowalnej mocy, ulokowanej w

KSE w sposób rozproszony, ale umożliwia również pozyskanie dodatkowego

potencjału w wysokości ok. 50% ww. mocy na pokrycie obciążeń szczytowych,

wpisując się jednocześnie w realizację europejskiego programu transformacji w

kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości 
dostaw energii elektrycznej

W celu pokrycia potrzeb KSE powinno się w szczególności zadbać o dalszy 
rozwój biogazowni:

23
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Rozwój projektów biometanu i biogazu sprężonego

Rozwiązanie: dostarczenie 
sprężonego biogazu 
z pominięciem sieci 
gazowej 

Wyzwanie: utrudniony 
dostęp do sieci gazowej 
w Polsce

KogeneratorOczyszczanie 
biogazu

Substrat

Sprężanie i 
wtłaczanie
(BioCNG)

Wzbogacanie 
biogazu do 
biometanu

OPCJA 2 OPCJA 1

Zbiorniki 
fermentacyjne

Sprężanie i 
wtłaczanie
(CBG)
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Komponenty

Projektowanie i technologia 

Kluczowe elementy technologiczne

Ustandaryzowane 
i prefabrykowane 
moduły 

Własna aparatura 
kontrolno –
pomiarowa (system)

Układ kogeneracyjny Kolektor stacji pomp

PochodniaSystem uzdatniania biogazu

Główny rozdział ciepła

Rurowy wymiennik ciepła

37



Zarządzanie Projektami

Wdrożono najlepsze praktyki i standardy zarządzania projektami wg International Project Management

Accociation (IPMA). Kadra zarządzająca posiada najwyższy poziom certyfikatów A/B.

38



AKTUALNY STAN 
ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA 
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Biogazownie w eksploatacji - III 202240

Obecnie eksploatujemy
16 elektrociepłowni
na biogaz rolniczy



Biogazownie – suszarnie w eksploatacji
41

Istniejące suszarnie kubaturowe

Istniejące suszarnie taśmowe



Warunki realizowanej usługi dostaw ciepła –
usługi suszenia43

Stabilne źródło ciepła
PGB zapewnia ciągłość dostaw przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych

Preferencyjne, stabilne i przewidywalne opłaty

Bezpieczne warunki współpracy

Możliwość korzystania z ekologicznego ciepła
wytworzonego w sposób przyjazny i bezpieczny dla środowiska

Redukcja emisji do atmosfery szkodliwych pyłów
w wyniku spalania innych paliw kopalnych przez lokalne społeczności i przedsiębiorców

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami

Usługa suszenia w różnych typach suszarni 



Darskowo - ciepłociąg do Domu Pomocy Społecznej

45
Odbiorca Dom 

Pomocy Społecznej  

Biogazownia 
Darskowo



Krypno Wielkie – ciepłociąg do fermy kurzej
46

Biogazownia 
Krypno Wielkie

Odbiorca ciepła ferma 
kurza



Falknowo – ciepłociąg do zakładu przemysłowego
47

Biogazownia 
Falknowo

Odbiorca ciepła 
zakład przemysłowy



Złocieniec – planowany ciepłociąg do ciepłowni
50

Biogazownia 
Złocieniec

Odbiorca ciepła 
Lokalna Ciepłownia 

w Złocieńcu



Uwarunkowania rynkowe (stan na III 2022) w 
zakresie cen paliw dla różnych źródeł ciepła 51

Ceny węgla istotnie wzrosły. W zależności od regionu (najdroższej na północy Polski - koszty transportu) 
i rodzaju paliwa, ceny węgla wahała się od 700 do nawet 1 900 zł/Mg.  Aktualna cena węgla miału 
węglowego – ok. 1 140 zł/Mg

Ceny gazu ukształtowało ryzyko niestabilnej sytuacji geopolitycznej. 
Aktualna cena oscyluje na poziomie ok. 515 zł/MWh

Ceny oleju opałowego również uwzględniają niestabilną sytuację geopolityczną:

▪ olej opałowy lekki 9 650 zł/m3

▪ olej opałowy EKOTERM Plus 6 333 zł/m3
▪ olej opałowy ciężki 3 625 zł/m3



Jednostkowe koszty zmienne produkcji ciepła [zł/GJ]
Wybrane paliwa na rynku 52

rodzaj paliwa cena paliwa (netto)
koszt paliwa 

[zł/GJ]
koszt produkcji ciepła 

[zł/GJ]

Węgiel (odb. biznesowy) 1 140 zł/Mg 47 55 

Olej opałowy lekki 9 650 zł/m3 270 282 

Olej opałowy EKOTERM Plus 6 333 zł/m3 173 181 

Olej opałowy ciężki 3 625 zł/m3 92 115 

Gaz ziemny (gosp. domowe) 300 zł/MWh 84 89 

Gaz ziemny (odb. biznesowy 
W.9.2)

404 zł/MWh 112 119 
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Jednostkowe koszty zmienne produkcji ciepła [zł/GJ]
Wybrane paliwa na rynku
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Wnioski:   59

Lokalizacje biogazowni rolniczych - odsunięte od skupisk ludzkich;

Standardowe odległości ok. 1,5 - 4 km do mieszkańców, odbiorców
przemysłowych;

Dostęp społeczności do ekologicznego konkurencyjnego ciepła z
biogazowni rolniczych wymaga dofinansowania w wysokości 50-75 %
kosztów budowy kolektorów ciepła do odbiorców;

Wykorzystanie ciepła z biogazowni realizuje strategiczne cele energetyczne:
• redukcja emisji,
• poprawa jakości powietrza,
• ograniczenie zużycia paliw kopalnych i zależności energetycznej.



Dziękuję za uwagę! 

dr hab. inż. Henryk Majchrzak
prof. Politechniki Opolskiej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Polska Grupa Biogazowa

Katowice, wrzesień 2022  
Śląski Związek Gmin i Powiatów 


