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Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) 

w Polsce jest postrzegany jako działanie zmniejszające obciążenie 

środowiska oraz zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju. 

Należy zaznaczyć, że rozwój energetyki odnawialnej powinien 

opierać się przede wszystkim na generacji rozproszonej. 

Udział energii ze źródeł odnawialnych energii pierwotnej 
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W biogazowni w Liszkowie wykorzystywane jest szerokie 

spektrum substratów:

• wywar pogorzelniany: 100 Gg/rok,

• cebula: 10-12 Gg/rok,

• odpady warzywne: 6 Gg/rok,

• pulpa ziemniaczana: 2-3 Gg/rok,

• gliceryna: 2 Gg/rok,

• odpady z przetwórstwa jabłek: 300 Mg/rok, 

• osad spod oczyszczania oleju: 60 Mg/rok,

• wysłodki buraczane: 15 Mg/rok.



W 2005 r. powstała w Polsce pierwsza duża, scentralizowana biogazownia 

rolnicza w Pawłówku. Na kolejne biogazownie trzeba było czekać 3 lata. 

Od 2008 r. przybywa kilka-kilkanaście biogazowni rocznie. Obecnie 

pracuje w Polsce 60 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 65 MW.

Lokalizacja biogazowni rolniczych w Polsce 



ANALIZA SWOT – METODOLOGIA





Objętość biogazu możliwa do pozyskania z odchodów

zwierzęcych w Polsce [mln m3] 



Dynamika zmian cen kukurydzy [%] w latach 2005-13 



Podsumowanie

Mimo wielu problemów, szanse na dalszy rozwój biogazowni 
rolniczych w Polsce są duże. Właściciele dużych ferm zwierzęcych 
i zakładów rolno-spożywczych upatrują w biogazowniach sposób na 
zagospodarowanie gnojowicy czy odpadów rolno-spożywczych. 
Potencjalnych inwestorów nadal odstrasza rozbudowana 
biurokracja, wysokie koszty, długi okres inwestycyjny. 
Uproszczenie przepisów prawnych i większa pomoc finansowa 
przyczyniłyby się do szybszego rozwoju technologii biogazowej 
w Polsce. 

Bardzo ważna jest właściwa lokalizacja biogazowni rolniczej –
w pobliżu źródła surowca do produkcji biogazu, jak i odbiorcy 
ciepła i pofermentu. 

Rozwój biogazowni rolniczych, przynajmniej w pewnym stopniu, 
pozwoli ograniczyć bezrobocie na obszarach wiejskich, w tym 
w Polsce wschodniej. Jedna biogazownia rolnicza zatrudnia 6-10 
osób; dodatkowo budowa, remonty i konserwacja bioelektowni 
zapewnia pracę dla pobliskich firm. 



Dziękuję za uwagę…


