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  Unia Europejska każdego roku zwiększa zuży-
cie biomasy stałej do produkcji energii elektrycznej  
i ciepła. Według danych zebranych przez konsorcjum 
EurObserv’ER, w 2013 roku zużycie energii pierwot-
nej w Unii Europejskiej wyniosło około 91,5 Mtoe,  
co stanowi wzrost o 3,3% w stosunku do roku 2012 
roku (tabela 1). Większość zużywanej biomasy sta-
łej wyprodukowano na terenie Europy. Produkcję 
biomasy stałej wyrażonej w energii pierwotnej w UE 
szacuje się na 88,1 Mtoe, co oznacza wzrost o 2,4% 
(tabela 2). W ostatnich kilku latach import biomasy 
stałej netto ma tendencję wzrostową, głównie w wy-
niku rosnącego importu peletów drzewnych ze Sta-
nów Zjednoczonych i Kanady. Trend zużycia biomasy 
był jednak niejednolity w poszczególnych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku spadł 
w Szwecji, z powodu mniejszej aktywności sekto-
ra leśnictwa i przemysłu, natomiast w Polsce i Ho-
landii spowodowany był spadkiem produkcji ener-
gii elektrycznej z biomasy. Z drugiej strony, zużycie 
biomasy stałej rośnie w krajach, które wspierają in-
westycje w systemy grzewcze na biomasę stałą, na 
przykład we Francji oraz w krajach takich jak Wielka 
Brytania, które stwarzają zachęty do równoległego 
pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy. 
Mimo, że produkcja energii elektrycznej z biomasy 
stałej w 2013 roku w Polsce tylko nieznacznie wzrosła 

(do poziomu 8 TWh wyprodukowanych w 2013 roku), 
Polska jest nadal jednym z największych producen-
tów energii elektrycznej z biomasy stałej w Unii Euro-
pejskiej. Według IEO, większość produkcji pochodzi ze 
współspalania biomasy w elektrowniach węglowych.
Sejm RP uchwalił w dniu 20 lutego 2015 roku ustawę 
o OZE, która wprowadza zasadnicze zmiany w syste-
mie wsparcia energii wytwarzanej z OZE. Jedną z naj-
ważniejszych zmian wprowadzanych nową ustawą, 
w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, 
jest odejście od systemu świadectw pochodzenia na 
system aukcyjny oraz wprowadzenie odrębnych re-
gulacji dla mikroinstalacji w postaci możliwości rozli-
czania się ich właścicieli z właściwymi przedsiębior-
stwami energetycznymi na zasadzie „net-metering”,  
a także, po raz pierwszy w Polsce, wdrożenia dodatko-
wego wsparcia w ramach mechanizmu taryf gwaran-
towanych dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW. Wielką 
niewiadomą jest natomiast uchwalony kształt syste-
mu aukcyjnego. Istnieją obawy, że ustawa nie uryn-
kowi sektora energetyki odnawialnej o mocach po-
wyżej 1 MW, a stanie się dodatkowym instrumentem 
dofinansowania tradycyjnych koncernów energetycz-
nych. Zgodnie z ustawą, wolumeny energii, które mają 
być zamawiane w aukcjach, jak i referencyjne ceny jej 
zakupu, będą ustalane przez rząd. Następnie ogłasza-
ne będą aukcje, które wygrywa ten oferent, który za-
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proponuje najniższą cenę, otrzymując w zamian gwa-
rancję wsparcia przez 15 lat. Oddanie pełnej władzy  
w obszarze energetyki odnawialnej w ręce admini-
stracji państwowej, która pełni rolę właściciela pań-
stwowych koncernów energetycznych (akcje będące 
w rękach Skarbu Państwa), które dalej mają być kon-
solidowane horyzontalnie i pionowo do formy oligo-
polu energetycznego, grozi zaburzeniem konkurencji 
także na rynku energetyki odnawialnej, brakiem róż-
norodności technologicznej i nierównomiernym, nie-
zrównoważonym wykorzystaniem krajowych odna-
wialnych zasobów energii. Istnieje też ryzyko powrotu 
do współspalania biomasy z węglem i doraźnego im-
portu biomasy na dużą skalę. Ponadto, system przewi-
dziany jest na okres zaledwie kilku lat (ostat-
nia aukcja w 2020 roku). W tak krótkim czasie 
w zaproponowanym systemie aukcyjnym 
realne jest ryzyko nadmiernych zysków dla 
wybranych podmiotów, a szanse na spadek 
kosztów wytwarzania energii z OZE maleją.
Niedawna publikacja dokumentu robo-
czego na temat stanu zawansowania prac  
w zakresie wdrożenia kryterium zrównowa-
żonego wykorzystania biomasy stałej i ga-
zowej stosowanej do wytwarzania energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia w UE 
przypomniała europejskie cele określone  
w krajowych planach działania na rzecz OZE 
(KPD). Według szacunków KPD, podaż bio-
masy wzrośnie o prawie 37% do 132 Mtoe  
w roku 2020. Z podsumowania KPD dla  
28 krajów wynika, że państwa członkow-
skie zamierzają zwiększyć wolumen bio-
masy drzewnej o 95 mln m3 w porównaniu 
do 2006 roku. Wielkość ta jest równoważna 
całkowitej ilości biomasy drzewnej przezna-
czonej na cele energetyczne pozyskiwanej 
w Finlandii i Szwecji w 2010 roku. Konsump-
cja biomasy drzewnej wzrośnie zatem z 336 
mln m3 w 2006 roku do 431 mln m3 w roku 
2020. Dokument roboczy wskazuje, że pod-

czas gdy dla większości krajów członkowskich wy-
korzystywana biomasa nadal będzie zasadniczo po-
chodzić z zasobów krajowych, import pod koniec 
trzeciej dekady stulecia wzrośnie. W zakresie pro-
dukcji energii elektrycznej osiągnięcie celów na rok 
2020 określonych w KPD, tj. 155 TWh (rysunek 1), jest 
mocno wątpliwe, biorąc pod uwagę obecny niepo-
myślny klimat i warunki dla produkcji energii z bio-
masy. Sytuacja jest o wiele bardziej korzystna w za-
kresie produkcji ciepła (rysunek 2), ponieważ drewno 
kawałkowe, zrębki i pelety drzewne są bardzo kon-
kurencyjne w porównaniu do oleju opałowego, gazu 
ziemnego i energii elektrycznej.
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1   Porównanie obecnego trendu produkcji energii elektrycznej  
z biomasy stałej* w porównaniu z KPD (Krajowy Plan Działań  
na rzecz energii odnawialnej) w TWh 
* Dane zawierają szacunki dotyczące wytwarzania energii elektrycznej 
ze spalarni odpadów z odzyskiem energii. Źródło: EurObserv’ER 2014

2   Porównanie obecnego trendu zużycia ciepła z biomasy stałej* 
wobec celów zawartych w KPD (Krajowych Planach Działania  
na rzecz energii odnawialnej) w Mtoe
* Dane zawierają szacunki dotyczące wytwarzania ciepła w spalarniach 
odpadów komunalnych z odzyskiem energii. Źródło: EurObserv’ER 2014
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