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PLAN PREZENTACJI
 Ośrodek Deula (misja, zadania i zasady funkcjonowania)
 Problematyka bioenergii w Niemczech i Polsce
 Biogaz z różnych substratów :
- biogaz z kiszonki z kukurydzy 
- biogaz z odpadów 

 Wiatrowa energia elektryczna
 Słoneczna energia elektryczna
 Alternatywne systemy grzewcze
- Ogrzewanie geotermalne
- Kotłownia opalana zbożem
- Kotłownia opalana zrębkami drewna
- Kotłownia opalana peletami
- Kotłownia opalana słomą

• Produkcja biopaliw:
- Na bazie oleju rzepakowego
- Na bazie alkoholu



Ośrodek Deula
DEULA - Niemiecka Szkoła Inżynierii Rolniczej została 

założona w 1926 roku. 

Od roku 1962 znajduje się w miejscowości Nienburg
w Dolnej Saksonii i jest prowadzona jako spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udziałowcami spółki są:
Dolnosaksońska Izba Rolnicza (60%)

Powiat Nienburg (25%)

Stowarzyszenie Ogrodnictwa, 
Krajobrazu i Sportu Dolna Saksonia 
(15%)



MISJA Ośrodka 

Unser Wissen - Ihr Erfolg

Nasza wiedza - Twój sukces



Nowoczesne centrum szkoleo i 
kwalifikacji

 Położone na 6 ha

 Posiada nowoczesne sale 
dydaktyczne i pomieszczenia 
zajmujące 9000 m² 
powierzchni

 Dysponuje nowocześnie 
urządzonym internatem 

 Zatrudnia ok. 60 osób 

 Szkoli około 10 000 
uczestników rocznie

• 4 sale konferencyjne
• 11 sal lekcyjnych
• 29 sal ćwiczeniowych
• 1 hala do orki
• 1 szklarnia



Zadania i zasady funkcjonowania

 Dualny system kształcenia

 Poszerzanie wiedzy poprzez indywidualne doradztwo 
DEULA  Nienburg 

 Współpraca z pracodawcami i partnerami w regionie w 
zakresie kształcenia zawodowego

 Dostarczanie aktualnych, fachowych informacji  
w zakresie nowoczesnych technologii



DEULA  Nienburg prowadzi szkolenia praktyczne 
i seminaria dla klientów krajowych 
i międzynarodowych w zakresie:

 rolnictwa i nowych źródeł energii

 ogrodnictwa i leśnictwa

 handlu i przemysłu

 nauki jazdy

 wykorzystania czasu wolnego



ROLNICTWO I NOWE ŹRÓDŁA 
ENERGII

 Produkcja roślin
 Uprawa ziemi

Nawożenie i ochrona roślin

 Produkcja zwierzęca

 Prowadzenie gospodarstwa 
produkcyjnego

 Inżynieria rolnicza

 Technologie energii 
odnawialnej
 Biogaz

 Fotowoltaika

 Systemy grzewcze



OGRODNICTWO I LEŚNICTWO
 Ogrodnictwo

 Produkcja ogrodnicza

 Kształtowanie krajobrazu

 Warzywnictwo

 Sadownictwo i szkółkarstwo

 Florystyka

 Ścinka drzew



PRZEMYSŁ I HANDEL

 Technologia metali

 Obróbka metali

 Spawanie

 Automatyzacja

 Technologia drewna

 Wyroby z drewna



NAUKA JAZDY

 Prawo jazdy 

 Bezpieczeństwo na drodze

 Obsługa maszyn i pojazdów



WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO
 Warsztaty z zakresu tworzenia:

 wyrobów z drewna – dekoracje 

 wyrobów z metalu – kreatywne 
spawanie

 aranżacji ogrodów – pielęgnacja 
ogrodów i trawników

 Zajęcia rekreacyjne



PODNOSZENIE KWALIFIKACJI  
ZAWODOWYCH
 Kwalifikacje:
 Specjalista w zakresie kontroli technologii PLC
 Specjalista w technologii CNC (w zakresie obróbki metalu i obróbki 

drewna)
 Elektryk
 Spawacz – spawanie gazowe, spawanie MMA –MAG – TIG  
 Technolog robotyki
 Pneumatyk i elektro-pneumatyk
 Obróbka skrawaniem – toczenie, frezowanie
 Stolarz 
 Transport i logistyka
 Edukacja i szkolenie dla kierowców zawodowych
 Geodezja 

 Szkolenia praktyczne dla hodowców trzody chlewnej, hodowców bydła
 Szkolenia na zlecenie





WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 Szkoła realizuje projekty międzynarodowe z:

 Nigerią

 Argentyną

 Polską

 Mongolią

 Zambią

 Uczelniami rosyjskimi

 Szkoła umożliwia realizację staży studenckich





PROBLEMATYKA BIOENERGII W NIEMCZECH 

Energiewende - strategia transformacji energetycznej 
w Niemczech realizowana obecnie

Centralnym elementem strategii jest zaspokojenie większości potrzeb energetycznych 
kraju z odnawialnych źródeł energii do 2050 r.  Źródła tej strategii sięgają lat 80. 

Sam termin Energiewende, czyli w dosłownym tłumaczeniu został po raz pierwszy 
użyty w 1982 roku w tytule analizy naukowej Instytutu Ekologii Stosowanej 

(niem. Öko-Institut) z Fryburga. 
Naukowcy proponowali rezygnację z wykorzystywania energii jądrowej 

i ropy naftowej oraz zaspokajanie potrzeb energetycznych RFN do 2030 roku 
po równo energią z węgla i ze źródeł odnawialnych. Zużycie energii w 2030 roku 

miało spaść o 60% w porównaniu z 1973 rokiem, czyli o ok. 0,9% rocznie. 

Z dzisiejszej perspektywy nie są to wygórowane cele, ale ówcześnie 
był to przełom. Idee ruchów ekologicznych stopniowo przedostawały się do 

głównego nurtu polityki.



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Energiewende została wdrożona poprzez przyjęcie w 2010 roku strategii 
energetycznej kraju do 2050 roku (niem. Energiekonzept) oraz 

przyjęciu/uchwaleniu serii ustaw w 2011 roku, których celem było 
przyspieszenie realizacji tego długofalowego planu. 

W 2011 roku podjęto również decyzję o rezygnacji z energii jądrowej do 2022 
roku. Rozbudowa odnawialnych źródeł energii jest najważniejszym 

elementem niemieckiej strategii energetycznej, obok zredukowania emisji 
CO2 o 80–95% do 2050 roku w porównaniu z 1990 rokiem oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej o 50% do 2050 roku (zużycie prądu ma spaść o 

25% do 2025 roku). 

Według rządowych planów OZE ma pokrywać 60% końcowego zużycia 
energii brutto i 80% zużycia energii elektrycznej w 2050 roku – obecnie jest 
to odpowiednio 12,6% i 22,9%. Przyjęcie obecnej strategii było poprzedzone 

dokumentami strategicznymi z 2001 roku.



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Niemiecka strategia energetyczna wyrasta z wcześniejszych pozytywnych 
doświadczeń z OZE, jest także podbudowana wieloma analizami oraz 

konsultacjami, na podstawie których zdecydowano,
że jest to optymalny kierunek dla społeczno-gospodarczego rozwoju Niemiec.

Jak deklaruje Ministerstwo Środowiska, niemiecka strategia energetyczna
jest wolna od ideologii, otwarta na wszystkie technologie wykorzystujące 

odnawialne źródła energii i wolnorynkową konkurencję. 
Deklarowanym celem strategii jest utrzymanie pozycji Niemiec jako 

konkurencyjnej gospodarki i atrakcyjnego miejsca dla produkcji 
przemysłowej. 

Trzy najważniejsze cele Energiewende:
• utrzymanie konkurencyjnych cen energii, 
• wysokiego standardu życia 
• ochrona środowiska



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Kolejnym przełomem w rozwoju OZE było zastąpienie ustawy z 1991 roku
ustawą o pierwszeństwie odnawialnych źródeł energii (niem. Gesetz für den

Vorrang Erneuerbarer Energien) przez koalicyjny rząd SPD i Zielonych w roku
2000. Dało to początek gwałtownej rozbudowie farm wiatrowych, biogazowni

oraz elektrowni słonecznych w całych Niemczech. 
Ustawa zakłada, że prąd z OZE ma pierwszeństwo w dostępie do sieci, a 

producent sprzedaje go za cenę gwarantowaną (tzw. feed-in-tarrif). Ówczesny 
rząd zdecydował równocześnie o wycofaniu się RFN z energetyki jądrowej 

najpóźniej do 2021 roku. 

Fotowoltaika otrzymała dodatkowe wsparcie 
poprzez program „100 tys. Słonecznych 

dachów”. 

Obrazuje to wykres na kolejnym slajdzie.



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Rozwój produkcji prądu z OZE od 1990 do 2013 roku.



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Niemcy należą do potentatów w dziedzinie produkcji energii z odnawialnych
źródeł energii (OZE). Spośród dwunastu największych światowych producentów

zielonej energii w 2013 roku kraj ten zajmował pierwsze miejsce pod
względem ilości wyprodukowanej energii z OZE per capita (z wyłączeniem

elektrowni wodnych). Za Niemcami uplasowały się Szwecja, Hiszpania i Włochy.

Źródło:zielona-energia.vj2.pl



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Od 2000 roku, kiedy weszła w życie ustawa o wsparciu OZE, do 2012 roku
w Niemczech udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto
wzrósł z 3,8% do 12,7%, natomiast w zużyciu energii elektrycznej – z 6,2% do

23,6%2. Polityka energetyczna Niemiec jest pod wieloma względami pionierska.
Rząd stawia sobie za cel, by RFN była przykładem dla reszty świata, pokazując,

jak uprzemysłowione państwo może dokonać transformacji energetycznej.
Polityczna decyzja o przebudowie systemu energetycznego i oparciu go na

odnawialnych źródłach energii wydaje się nieodwracalna.

Źródło:zielona-energia.vj2.pl



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Projekt jest popierany przez wszystkie siły polityczne w kraju oraz 
społeczeństwo, 

a dyskusje dotyczą jedynie sposobu zwiększenia udziału OZE w systemie
energetycznym. Sektor OZE jest obecnie znaczącym pracodawcą, co 

dodatkowo wzmacnia poparcie społeczne dla strategii energetycznej.

Źródło:zielona-energia.vj2.pl



PROBLEMATYKA BIOENERGII W NIEMCZECH 

Niemcy chcą czystej energii i wielu z nich chce produkować ją samodzielnie. 
Ustawa o odnawialnych źródłach energii gwarantuje energii elektrycznej 

pochodzącej z tych źródeł pierwszeństwo przyłączenia do sieci i umożliwia 
czerpanie z niej odpowiednich zysków. Do roku 2013 ponad połowa inwestycji w 

OZE poczyniona została przez małych inwestorów. Natomiast duże korporacje jak 
dotąd wniosły niewielki wkład w rozwój energii odnawialnej. Przejście na te źródła 
energii znacznie poprawiło sytuację małych i średnich przedsiębiorstw, a lokalne 

społeczności i ich obywatele zyskali możliwość wytwarzania swojej własnej energii. 
W całych Niemczech na obszarach wiejskich zaczęła się energetyczna rewolucja. 

Społeczności korzystają na tworzeniu nowych miejsc pracy i rosnących wpływów z 
podatków, a jest to tym ważniejsze jeśli zważymy na kryzys zadłużenia w strefie 

euro.

Źródło:zielona-energia.vj2.pl



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Już dziś ekonomiczne korzyści z transformacji przeważają nad dodatkowymi 
kosztami, a Niemcy znajdują się w korzystniejszej sytuacji niż gdyby się na nią nie 

zdecydowały. Oparcie gospodarki o wysokowydajną energetykę odnawialną 
wymagać będzie wielkich inwestycji o wartości sięgającej 200 miliardów euro. OZE 
tylko z pozoru są droższe niż energetyka konwencjonalna. W rzeczywistości stają 
się coraz tańsze, natomiast energia ze źródeł konwencjonalnych drożeje. Paliwa 
kopalne są dodatkowo silnie subwencjonowane przez państwo, a w ich cenie nie 
uwzględnia się wpływu jaki mają na środowisko. Poprzez zastąpienie importu 

energii źródłami odnawialnymi, Niemcy poprawią swój bilans handlowy i zwiększą 
poziom bezpieczeństwa energetycznego.

Źródło:zielona-energia.vj2.pl



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Już dziś w sektorze OZE pracuje ponad 380 000 Niemców – liczba ta daleko 
przewyższa zatrudnienie w sektorze energetyki konwencjonalnej. Stopa bezrobocia 
spadła do najniższego poziomu od ponownego zjednoczenia w 1990 roku. Część z 

nich pracuje w segmencie wytwórczym, inni przy instalacjach i obsłudze 
technicznej. Miejsca pracy dla techników, instalatorów i architektów zostały 

stworzone lokalnie, zatem nie sposób ich outsourcować. Już dziś widać, że między 
innymi dzięki nim Niemcy radzą sobie z kryzysem gospodarczym i finansowym 

dużo lepiej niż inne kraje.



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Źródło:zielona-energia.vj2.pl

Niemiecka polityka energetyczna to połączenie instrumentów rynkowych i 
regulacji. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, elektryczność 
pochodząca z tych źródeł ma gwarantowane pierwszeństwo w dostępie do 
sieci, co stwarza bezpieczeństwo inwestycji i pozwala rodzinnym firmom i 

małym przedsiębiorstwo konkurować z potentatami. Przyjęta polityka 
umożliwia producentom zielonej energii sprzedaż do sieci po 

predefiniowanej stawce. Stawki są „degresywne”, co oznacza, że z czasem 
są one coraz niższe – mechanizm ten ma zapewnić spadek cen w 

przyszłości. 



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

W odróżnieniu od węgla czy energii 
jądrowej, koszt OZE nie jest ukryty 

ani przeniesiony na przyszłe 
pokolenia, lecz transparentny i 

jednorazowy. 
Rząd widzi swoją rolę w wyznaczaniu 
celów i wypracowywaniu polityk, ale 

to rynek decyduje o wysokości 
inwestycji w OZE i kształtuje ceny 
elektryczności. Konsumenci mają 
wolną rękę w wybraniu swojego 

dostawcy energii, więc mogą wybrać 
najtańszą ofertę albo dostawcę, 

którego energia w całości pochodzi z 
OZE.



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Wiele krajów ma problemy z wypełnieniem swoich 
zobowiązań klimatycznych. Tymczasem Niemcy są 
na najlepszej drodze by je osiągnąć. Nawet gdy na 

wiosnę 2011 roku wyłączono osiem elektrowni 
jądrowych, Niemcy wciąż zdołały zmniejszyć 
emisje gazów cieplarnianych o dwa procent w 

stosunku do roku poprzedniego. Choć przyczyniła 
się do tego łagodna zima, wynik i tak jest 

imponujący jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost PKB 
i utrzymujący się eksport elektryczności netto do 

sąsiadów. Stabilność dostaw energii wzniosła się na 
rekordowy poziom. Moce wytwórcze pochodzące 

dotychczas z elektrowni jądrowych zostały 
zastąpione większą ilością OZE, 

konwencjonalnymi elektrowniami rezerwowymi i 
wyższą efektywnością.



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

OZE pozwalają zmniejszyć niemieckie emisje gazów cieplarnianych o 130 
ton rocznie. Przyjęte w Kioto zobowiązanie redukcji emisji o 21 procent do 

roku 2012 Niemcy wypełnią z nawiązką. Według danych na koniec roku 
2011, Niemcy ograniczyły swoje emisje gazów cieplarnianych o 27 procent i 

są na dobrej drodze do spełnienia celu dla roku 2020 zakładającego 
redukcję emisji o 40 procent (względem poziomu z roku 1990).

Źródło: ekogrup.info



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

W ciągu ostatniej dekady podaż energii z odnawialnych źródeł zwiększyła
się o ponad 200%. Najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem OZE

w Niemczech jest produkcja prądu. Nowe moce elektryczne przyrastały w latach 
2000–2011 w średnim tempie 17,8% rocznie. Najszybciej rosła moc elektrowni 

fotowoltaicznych – 69,4% rocznie i elektrowni na biomasę 22,7% rocznie. 
Zainstalowana moc wszystkich OZE zwiększyła się w latach 2000–2012

prawie siedmiokrotnie z 10875 MW do 76017 MW.

bioenergiadlaregionu.eu



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 

Największy udział w produkcji energii końcowej brutto z OZE ma obecnie 
biomasa – ok. 67%. 

Wykorzystuje się ją do produkcji biopaliw oraz w produkcji
ponad 90% ciepła z OZE. 

W produkcji energii elektrycznej biomasa zajmuje
drugie miejsce spośród odnawialnych źródeł energii. 

W 2012 roku 7,4% energii elektrycznej pochodziło z wiatru, 
6,6% z biomasy, 4,5% z fotowoltaiki, a 3,4%

z elektrowni wodnych.



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W NIEMCZECH 



PROBLEMATYKA BIOENERGII 
W POLSCE

Polska niestety nie jest pionierem w zakresie OZE, i powinna korzystać z 
doświadczeń zachodniego sąsiada dużo prędzej. Obecnie brakuje 

przepisów ustawowych oraz wykonawczych, przez co trudno będzie 
osiągnąć wytyczone cele: unijne oraz krajowe.

2010 

7,5% (OZE)

dyrektywa 2001/77/WE, 27.09.2001

udziału energii elektrycznej wytwarzanej w OZE w łącznym zużyciu 

energii elektrycznej brutto 

2020 

15% (OZE)

dyrektywa 2009/28/WE, 23.04.2009

udziału energii odnawialnej w bilansie finalnej energii brutto

2030 

20% (OZE)

Polityka Energetyczna Polski 2030

udziału energii odnawialnej w bilansie finalnej energii brutto



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

W Ustawie Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako 
„źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania 

słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu 

powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu 
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii o 
czym mówi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 

2005 nr 261 poz. 2187). W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 
roku. W 2006 r. przyjęto nowelizację ustawy, ustalając nowy poziom 10,4% w 2010 r 

(Dz.U. 2006 nr 205 poz. 1510).

Źródło: bankier.pl



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

W 2010 r. przyjęto nowelizację ustawy prawo energetyczne 
(Dz.U. 2010 nr 21, poz. 104) oraz nowe rozporządzenie 

(Dz.U. z 2010 nr 34, poz. 182).
27 lipca 2012 ogłoszona została trzecia wersja prawa o OZE, 

która całościowo ma regulować sprawy związane z energetyką 
odnawialną w Polsce. Ustawa wychodzi naprzeciw przepisom 
unijnym dotyczącym zielonej energetyki i obliguje Polskę do 

większego wsparcia tej gałęzi przemysłu. 
Planowano wejście w życie ustawy minęło 1 stycznia 2013. 

Termin ten nie został jednak dotrzymany. 

Do dnia dzisiejszego nie uchwalono ustawy o OZE trwają 
pracę nad nowymi przepisami w tym zakresie jednak trudno 

jednoznacznie wskazać kiedy definitywnie uda się uregulować 
kwestie OZE całościowo, co mogłoby stać się sygnałem do 

większego i co przede wszystkim szybszego rozwoju energii ze 
źródeł odnawialnych w Polsce.



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Z racji braku obowiązujących przepisów regulujących całościowo kwestii 
OZE w Polsce, bazować należy na dokumencie: Polityka energetyczna 

Polski do 2030 r.

Główne cele: 

 Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu   
15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku 

 Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw 
transportowych

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



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Główne działania:

 Utrzymanie aktualnych i wprowadzenie dodatkowych 
mechanizmów wsparcia dla OZE (np. ulgi podatkowe dla 

podmiotów instalujących kolektory słoneczne lub pompy ciepła)

 Efektywne wykorzystanie biomasy (instalacje wykorzystujące 
biomasę pochodzenia rolniczego, biopaliwa II generacji)

 Stworzenie warunków do budowy farm wiatrowych na morzu 
(zmiany w ustawie o obszarach morskich RP i administracji 

morskiej, ew. udział Polski w budowie linii energetycznej 
„Supergrid”

 Wsparcie inwestycji z wykorzystaniem funduszy UE



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Źródło: bankier.pl

Produkcja energii w Polsce nadal oparta jest na tradycyjnych źródłach energii 
takich jak węgiel kamienny i brunatny. Jednakże wyczerpywanie się zasobów paliw 

kopalnianych oraz problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują, że 
rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii („OZE”). W ostatnich latach 

wzrosła w Polsce świadomość szkód środowiskowych spowodowanych przez 
energię konwencjonalną, a członkostwo w Unii Europejskiej stworzyło dodatkowy 

impuls do restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. W konsekwencji, 
pojęcie odnawialnych źródeł energii, czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, 
geotermalnej oraz pozyskiwanej z biomasy zyskuje uznanie w polskiej polityce 

energetycznej i strategii ochrony środowiska.



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Energia odnawialna dopiero zaczyna być stosowana na większą skalę, a farmy 
wiatrowe wykorzystywane przez gminy oraz przez deweloperów. Pomimo tego, że 
popyt na energię elektryczną w Polsce nadal jest znacznie mniejszy niż w krajach 

Europy Zachodniej, stale wzrasta zarówno produkcja jak i zużycie energii 
elektrycznej. W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować niewielki, ale 

jednak stały wzrost wykorzystania OZE. Tak na przykład w roku 2009 ze źródeł 
odnawialnych pozyskano 253.152 TJ, co stanowi 9% ogólnej ilości wyprodukowanej 
energii, a w 2010 r. 287.640 TJ co stanowi 10,2% ogólnej ilości pozyskanej energii.–

dane GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r.



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Najwięcej energii odnawialnej w 2010 r. pochodziło z biomasy stałej, której udział 
w pozyskaniu wszystkich nośników energii wyniósł 85,36%. Kolejne pozycje 

bilansu energetycznego zajęły: biopaliwa ciekłe (6,65%), woda (3,65%), biogazy 
(1,67%), wiatr (2,08%), pompy ciepła (0,31%), energia geotermalna (0,2%), odpady 
komunalne (0,04%) oraz promieniowanie słoneczne (0,03%) – wszystkie dane za: 

GUS, Energia ze źródeł odnawialnych, Warszawa, listopad 2011 r. Produkcja energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł w 2010 r. wyniosła 287 640 TJ, natomiast w 2011 

r. wyniosła 325 234 TJ 



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Rozwój OZE jest jednym z priorytetów wymienionych  w dokumencie Polityka 
Energetyczna Polski do 2030 roku. 
Dokument ten to strategia państwa, która ma przygotować rozwiązania 
wychodzące naprzeciw wyzwaniom polskiej energetyki i został on przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. 

Przewiduje on mechanizmy, które mają zachęcać do rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, takie jak:

zwolnienie energii elektrycznej wytwarzanej z 
odnawialnych źródeł energii z akcyzy;
świadectwa pochodzenia i inne mechanizmy wspierające 
przedsiębiorstwa wytwarzające energię pochodzącą z OZE;
mechanizmy podatkowe;
wsparcie projektów OZE z funduszy UE i ochrony 
środowiska. 
Większość z tych mechanizmów została już wdrożona.



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Bariery do rozwoju OZE w Polsce:

na etapie przygotowania inwestycji
• lokalizacja inwestycji
• przyłączenie jednostki do sieci
• brak służebności przesyłu dla e.e.
• dofinansowanie kosztów inwestycji z krajowych i unijnych środków

na etapie budowy
• transport i logistyka

na etapie eksploatacji
• system wsparcia - certyfikaty
• podatki



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Problemy z lokalizacją inwestycji:

 Brak planów zagospodarowania przestrzennego w gminach

 Brak planów zaopatrzenia gmin w energię

 Inwestycje celu publicznego – tylko przesył energii 
elektrycznej

 Brak aktualnej analizy potencjału hydroenergetycznego 
polskich rzek dla rozwoju małej energetyki wodnej (brak 
mapy istniejących stopni piętrzących i ich potencjału)

 Brak odrębnej ustawy dotyczącej inwestycji liniowych



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Pomimo tych problemów i barier w Polsce udaje się stworzyć pierwsze duże 
inwestycje w zakresie OZE. Moc zainstalowanej oraz planowanej do zainstalowania 

energii pochodzącej z OZE prezentuje poniższy wykres:



PROBLEMATYKA BIOENERGII  W POLSCE

Produkcje ciepła pochodzącego z OZE prezentuje poniższy wykres:



PROBLEMATYKA BIOENERGII W POLSCE

Mapa zainstalowanych w Polsce OZE:







1. Produkcja  biogazu z kiszonki z 
kukurydzy 



Kukurydza w postaci kiszonki do produkcji
biogazu jest najczęściej stosowana z uwagi na wysoką
wydajność produkcji biogazu w porównaniu do innych
roślin zbożowych oraz mniejsze koszty pozyskania w
porównaniu z innymi uprawami (patrz tabela).



Substrat Zawartość suchej 
masy (%)

Zawartość suchej 
masy organicznej -

s.m.o. (%)

Uzysk biogazu
(m3/t s.m.o.)

Zawartość CH4  

w biogazie      
(% obj.)

Kiszonka z 
kukurydzy

20-35 85-95 450-700 50-55

Kiszonka z żyta 30-35 92-98 550-680 ok. 55

Kiszonka traw 25-50 70-95 550-620 54-55

Tabela. Przydatność substratów biomasy roślinnej do produkcji biogazu
Źródło: FNR 2005



Przykłady z Niemiec

Spośród krajów UE najwięcej biogazowni
rolniczych działa w Niemczech. W tym kraju
wytwarzanych jest ponad 80% produkcji biogazu
rolniczego w całej UE. Wypracowane rozwiązania
mogą być zatem inspiracją dla gotowych rozwiązań
na polskim rynku. Według danych Instytutu
Energetyki Odnawialnej, koszt budowy małej
biogazowni o mocy 100 kWel

w wybranych krajach europejskich wynosi średnio
2,8 mln zł.



Schemat technologiczny produkcji biogazu z kiszonki 
z kukurydzy 



Produkcja kiszonki



Produkcja biogazu 
w fermentatorze



2. Produkcja biogazu z odpadów 



Segregacja odpadów



Gaz wysypiskowy
Odpady organiczne stanowią jeden

z głównych składników odpadów komunalnych.
Ulegają one naturalnemu procesowi biodegradacji,
czyli rozkładowi na proste związki organiczne.
W warunkach optymalnych z jednej tony odpadów
komunalnych może powstać około 400-500 m3 gazu
wysypiskowego. Jednak w rzeczywistości nie
wszystkie odpady organiczne ulegają pełnemu
rozkładowi, a przebieg fermentacji zależy od szeregu
czynników. Dlatego też przyjmuje się, że
z jednej tony odpadów można pozyskać maksymalnie
do 200 m3 gazu wysypiskowego.



Biogaz z oczyszczalni ścieków
Potencjał techniczny dla wykorzystania biogazu

z oczyszczalni ścieków do celów energetycznych jest bardzo
wysoki. W Polsce jest 1759 przemysłowych i 1471
komunalnych oczyszczalni ścieków i liczba ta wzrasta.
Standardowo z 1m3 osadu (4-5% suchej masy) można uzyskać
10-20 m3 biogazu o zawartości ok. 60% metanu. Do
bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są
oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we
wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz
w części oczyszczalni przemysłowych. Ze względów
ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów energetycznych
jest uzasadnione na tylko większych oczyszczalniach ścieków
przyjmujących średnio ponad
8 000-10 000 m3/dobę.



Zalety stosowania biogazu
• Zalety wynikające ze stosowania instalacji biogazowych:

• produkowanie „zielonej energii”

• ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez
wykorzystanie metanu

• obniżanie kosztów składowania odpadów

• zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód
gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek

• uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez
rośliny nawozu naturalnego

• eliminacja odoru.





Siłownia wiatrowa zamienia energię kinetyczną
wiatru na energię mechaniczną wirnika,
a następnie wirnik przekształca poruszając wałem
energię mechaniczną w użyteczną energię
elektryczną. Niestety jedną z cech wiatru jest jego
zmienność i nieprzewidywalność.







Zalety siłowni wiatrowych.
• Turbiny wiatrowe nie powodują zanieczyszczanie środowiska naturalnego. 

Wytworzenie energii w turbinie wiatrowej nie wiąże się z jakąkolwiek 
emisją trujących związków do atmosfery, nie zostają także żadne odpady.

• wiatr to odnawialne źródło energii, dzięki temu oszczędzamy na paliwach, 
procesach wydobywania oraz późniejszego transportu.

• sąsiednie tereny mogą być wykorzystywane jako tereny rolnicze.

• energia z elektrowni wiatrowych jest stałego kosztu, a konkurencyjność 
ekonomiczna tego rodzaju OŹE względem konwencjonalnych źródeł 
energii stale wzrasta.

• stosunkowo niewielkie straty w przesyle energii z elektrowni wiatrowej do 
odbiorcy. Nie ma znaczenia czy budujemy siłownie wiatrowe zaraz obok 
użytkownika czy też w miejscu odległym od niego, w przypadku 
energetyki konwencjonalnej wiąże się to z odpowiednim przyłączem do 
sieci.

• proces obsługi elektrowni wiatrowej jest dość prosty, czas montażu bardzo 
krótki, podobnie jak koszty eksploatacji i obsługi, które także są dość 
niskie.



Wady siłowni wiatrowych.
• elektrownie wiatrowe pociągają za sobą duże koszty 

inwestycyjne. Co za tym idzie cena energii pozyskiwanej z 
wiatru ciągle spada.

• siły wiatru nie możemy w jakikolwiek sposób kontrolować, 
powoduje to wystąpienie wahania w wytwarzaniu mocy, 
która zmienia się wraz z upływem czasu.

• źle ulokowane (np. na trasie przelotu ptaków wędrownych ) 
farmy wiatrowe mogą zabijać ptaki

• starsze konstrukcje powodują hałas

• praca siłowni może nieznacznie zakłócać sygnał radia i 
telewizji,

• pojedyncze siłownie i farmy wiatrowe powodują 
zmodyfikowanie dużej połaci krajobrazu.









Zalety: 
• Tania eksploatacja, opłata za prąd do pompy obiegowej

i wymiana czynników co pięć lat (najczęściej glikol)

• System solarny zaspokoja 70% potrzeb na gorącą wodę, a
baterie słoneczne o powierzchni 25m², obsłużą prądem
średniej wielkości dom

• Niewyczerpalne i przyjazne środowisku źródło energii.

• Nie jest wymagana szczególna konserwacja, poza
okazjonalnym czyszczeniem ogniwa są raczej
niezawodne.

• Produkcja energii odbywa się nawet w pochmurne dni.



Wady:
• Do produkcji ogniw używa się szkodliwych dla środowiska 

materiałów (kadm, arsen, selen, tellur)

• Inwestycja, szczególnie przy nowoczesnych systemach jest 
droga

• Produkcja większej ilości prądu, wymaga dużej powierzchni 
ogniw.

• Ogrzewanie wody, lub produkcja prądu znacznie spada przy 
dużym zachmurzeniu.

• Konserwacja i sposób utylizacji urządzeń dodatkowych (np. 
akumulatorów)



Alternatywne systemy grzewcze

Alternatywnymi systemami grzewczymi nazywamy 
wszelkiego rodzaju układy grzewcze, wykorzystujące 
jako źródło energii materiały inne niż kopaliny 
(zasoby nieodnawialne). 



Ogrzewanie geotermalne

Energia geotermalna jest jednym z odnawialnych źródeł 
energii. Polega na wykorzystywaniu energii cieplnej 
wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności 
wulkanicznej i sejsmicznej. Woda 
opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie w 
kontakcie z młodymi intruzjami lub 
aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewa 
się do znacznych temperatur. W wyniku
tego wędruje do powierzchni 
ziemi jako gorąca woda lub para wodna.



Zastosowanie

Niskotemperaturowe zasoby geotermalne używane są 
do zmniejszenia zapotrzebowania na energię poprzez 
wykorzystywanie w bezpośrednim ogrzewaniu 
domów, fabryk, szklarni. Źródła o wysokiej 
temperaturze wykorzystywane są w specjalnych 
instalacjach do produkcji energii elektrycznej, a także 
ciepła.



Zalety i wady 
ZALETY:

 nieszkodliwa dla środowiska,
 pokłady energii geotermalnej są 

zasobami lokalnymi, mogą być 
pozyskiwane w pobliżu miejsca 
użytkowania,

 elektrownie geotermalne nie 
wywierają niekorzystnego wpływu 
na krajobraz,

 zasoby energii geotermalnej są, 
dostępne zawsze, niezależnie od 
warunków pogodowych.

 instalacje oparte o wykorzystanie 
energii geotermalnej odznaczają się 
stosunkowo niskimi kosztami 
eksploatacyjnymi.

WADY:
 dogodne warunki występują tylko w 

niewielu miejscach,
 jest niebezpieczeństwo 

zanieczyszczenia atmosfery,
 nie wszędzie, można ją  pozyskiwać,
 duże nakłady inwestycyjne na 

budowę instalacji 
 możliwa korozja rur.



Kotłownia opalana zbożem

Zbożem najczęściej wykorzystywanym do opalania 
w kotłowniach jest owies.

Inne zboża również nadają się do palenia, jednakże 
owies jest najbardziej kaloryczny. Paląc żytem ma 
się około 5-6kW mniej w stosunku do owsa.
Można  też palić jęczmieniem, żytem, kukurydzą.  



Owies można spalać w kotłach wyposażonych w 
specjalne palniki, istnieją jednak również specjalne 
kotły centralnego ogrzewania, przeznaczone do 
spalania ziarna. Kotły te posiadają - podobnie jak 
palniki – systemy zabezpieczeń awaryjnych i 
regulowane systemy napowietrzania komory 
spalania, a podawanie ziarna do pieca odbywa się w 
pełni automatycznie. 



Kotłownia opalana zrębkami drewna

CZYM JEST PELET?



Pelety to sprasowane pod wysokim ciśnieniem 
suche zrębki i trociny drzew iglastych, liściastych 
lub ich mieszanek. Mają postać małych brykietów 
drzewnych o kształcie walca (pałeczki) o średnicy 
od 6 do 25 mm i długości kilku centymetrów.
Charakteryzują się stosunkowo wysoką wartością 
opałową, niewielką zawartością wilgoci (ok. 10%) 
oraz popiołu (poniżej 1%) i substancji szkodliwych 
dla środowiska. 



Schemat kotła na pelety



Wady i zalety peletów
WADY:
- Potrzeba dużej powierzchni do składowania,
- wysoki koszt instalacji  odpowiedniej jakości kotła,
- Odpowiednie warunki magazynowania peletu, 

ZALETY:
-pelety produkowany jest bez użycia lepiszcza, 
- pelety sąpaliwem ekologicznym
- bardzo niska zawartość dwutlenku siarki i innych substancji
szkodliwych
- niska ilość popiołu
- kotły na pelet są w pełni zautomatyzowanymi



Kotłownia opalana słomą
Dobrym nośnikiem energii jest słoma będąca doskonałym 
biopaliwem – przeznaczonym do ogrzewania budynków 
wielorodzinnych i osiedli. 
Słoma do celów grzewczych jest zbierana i prasowana w bele lub 
baloty oraz w postaci ściętej sieczki. 
Koszty opalania słomą w małych piecach - w porównaniu do 
węgla - są niższe o połowę. W większych piecach ta relacja jest 
jeszcze bardziej korzystna. 
Wartość opałowa słomy zależy od jej wilgotności, rodzaju zboża i 
sposobu jego nawożenia oraz warunków zbioru (słoma żółta i 
szara). Zbyt duża wilgotność obniża wartość energetyczną oraz 
powoduje wzrost emisji zanieczyszczeń. Optymalna powinna 
wynosić około 15%, a maksymalna 18-22%.
1 kg węgla (średniej jakości) stanowi równowartość 1,5 kg słomy.





Wady i zalety 
Zalety :
mniejsza emisja tlenków siarki i azotu do  środowiska, 
niska zawartość popiołu,
możliwość długiego przechowywania w suchych pomieszczeniach;
wytworzenie energii tanim kosztem.
słoma jest  tanim paliwem ekologicznym 
Wady:
mała gęstość i wysoka zawartość części lotnych
niska temperatura topnienia popiołu przez co powoduje 

znacznezanieczyszczenie pieca;
zawartość w słomie pozostałości środków ochrony roślin - wydzielają się 

związki rakotwórcze (dioksyny i furany);
Duże powierzchnie magazynowania spełniające odpowiednie warunki 



Biopaliwa na bazie oleju rzepakowego

Biopaliwa, pochodzą z biomasy roślinnej, 
powstałej wskutek chemicznego przetwarzania 
olej roślinnych, lub tłuszczów zwierzęcych. 
Surowcem do otrzymywania biodisla jest przede 
wszystkim olej rzepakowy tzw. OO.



Produkcja biopaliwa na bazie oleju 
rzepakowego

• Otrzymanie oleju z nasion rzepaku,

• Estryfikacja oleju,

• Transestryfikacja (metanoliza),

• Rozdział grawitacyjny fazy estrowej i glicerowej 
lub  po przez odwirowanie,

• Destylacja w celu uzyskania metanolu,

• Oczyszczanie biodisla

• Oczyszczanie fazy glicerolowej. 



Biopaliwa na bazie alkoholu

Bioetanol, czyli alkohol rolniczy to odwodniony alkohol etylowy 
otrzymywany z biomasy lub z biodegradowalnej części odpadów. 
Bioetanol może być stosowany w czystej postaci (tzw. E100) lub mieszany z 
innymi alkoholami jako biopaliwo. Może też być mieszany z paliwami, 
pochodnymi olejów mineralnych.
Bioalkohole
Biologicznie wytwarzane alkohole, najczęściej etanol, propanol rzadziej 
natomiast butanolu, są wytwarzane przez działanie mikroorganizmów i 
enzymów w wyniku fermentacji cukrów lub skrobi.
Bioetanol, który powstały w procesie fermentacji produkowany głównie z 
roślin cukrowych i skrobiowych takich jak zboża, ziemniaki, topinambur, 
burak cukrowy, trzcina cukrowa. Etanol może być stosowany w silnikach 
benzynowych, jako zamiennik benzyny w czystej postaci jak również może 
być mieszany z benzyną w różnych proporcjach. Szeroko stosowany w USA i 
Brazylii.



Produkcja biopaliwa na alkoholu

Bioalkohole - biologicznie wytwarzane alkohole, najczęściej etanol, 
propanol rzadziej natomiast butanolu, są wytwarzane przez działanie 
mikroorganizmów i enzymów w wyniku fermentacji cukrów lub skrobi.
Bioetanol, powstaje w wyniku fermentacji. Surowcem do produkcji są 
np.:  zboża, ziemniaki, topinambur, burak cukrowy, trzcina cukrowa. 

Biopaliwo to jest stosowanew silnikach benzynowych, jako zamiennik 
benzyny w czystej postaci,   również może być mieszany z benzyną w 
różnych proporcjach. 



Etapy produkcji biopaliwa

1. Tworzenie zawiesiny

2. Fermentacja

3. Destylacja

4. Rektyfikacja

5. Dehydratacja

6. Odzyskiwanie CO2

7. Obróbka wywaru 
gorzelniczego. 



Dziękujemy za uwagę!

Uczestnicy projektu.


