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o Twórca i administrator Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy –

www.KSUB.pl

o Weryfikator dostawców biomasy dla:

o Uczestnik postępowań administracyjnych w ramach wniosków

o wydanie świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w

Instalacji OZE

o „zero” odrzuconych dowodów uzupełniających w postępowaniach

administracyjnych prowadzonych przez URE.

o Założyciel Polskiej Rady Pelletu
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

z dn. 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych 

•Zrównoważony rozwój; 

•Rozwój źródeł pochodzenia energii odnawialnej w tym z biomasy; 

•Regulacje dotyczące biopaliw i biopłynów oraz biomasy; 

•Wprowadza obowiązek rozwijania zasobów krajowych biomasy; 

•Zaleca promowanie jej wykorzystania na cele energetyczne z 

uwzględnieniem jej dostępności (potencjał krajowy oraz import); 

•Wdrażanie środków służących zwiększaniu dostępności biomasy. 
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

DYREKTYWA 2009/28/WE Z 23.04.2009 

ENERGIA z OZE (Art. 2)

oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych: 

•energię wiatru, 

•energię promieniowania słonecznego, 

•energię aerotermalną, 

•geotermalną, 

•energię hydrotermalną i energię oceanów, 

•hydroenergię, 

•energię pozyskiwaną z biomasy, 

•Energię pozyskiwaną z gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni 

ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz) 
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

PRZEPISYPISY KRAJOWE – OZE - BIOMASA 

◼Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 

2015 poz. 478 z póź. zm.) - ujednolicona 08.01.2018 

◼Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw z (06.2018)
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw z (06.2018)

Art. 2, pkt 3 

•Biomasa – ulegającą biodegradacji cześć́ produktów, odpadów lub 

pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje 

roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym 

rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę̨, w szczególności w postaci

brykietu, pelletu, taryfikator i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji 

cześć́ odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz 

odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności 

osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie 

kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania 

odpadów. 
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw z (06.2018)

Art. 1. 

•3b) biomasa pochodzenia rolniczego – biomasę̨ pochodzącą z upraw 

energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz 

przemysłu przetwarzającego jej produkty 

Art. 2. 

•7a) drewno energetyczne - surowiec drzewny, który ze względu na cechy 

jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną̨ wartość́

techniczną i użytkową̨ uniemożliwiającą̨ jego przemysłowe wykorzystanie, a 

także surowiec drzewny stanowiący biomasę̨ pochodzenia rolniczego. 
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw z (06.2018)

Art. 2. 

•4a) BIOWĘGIEL – wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie 

mniejszej niż̇ 21 GJ/t wytworzone w procesie termicznego przetwarzania stałych 

substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i 

pochodzących z: 

a) produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu 

przetwarzającego ich produkty, 

b) części odpadów innych niż̇ wymienione w pkt 1, które ulegają̨ biodegradacji, z 

wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach 

– przy czym proces ten przebiega w temp. 320–700°C

w atmosferze beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim 

atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji obcych. 
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw z (06.2018)

Art. 2. 

•33c) TORYFIKAT – wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie 

mniejszej niż̇ 21 GJ/t wytworzone w procesie termicznego przetwarzania stałych 

substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i 

pochodzących z: 

•a) produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu 

przetwarzającego ich produkty, 

•b) części odpadów innych niż̇ wymienione w lit. a, które ulegają̨ biodegradacji, z 

wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach – przy 

czym proces ten przebiega w temperaturze pomiędzy 200–320°C w atmosferze 

beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim 

atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji obcych. 
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

• Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw z (06.2018)

Art. 44 c) w ust. 2: 

• Świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii 

elektrycznej, do wytworzenia której: 

• Pkt 2. wykorzystano drewno inne niż drewno energetyczne oraz zboża 

pełnowartościowe 

• Pkt 4. wykorzystano biomasę̨ zanieczyszczoną w celu zwiększenia jej 

wartości opałowej 

• Pkt 7. dochowany został wymóg udziału biomasy pochodzenia rolniczego 

w łącznej masie biomasy określony w art. 60a ust. 2 lub przepisach 

wydanych na podstawie art. 60a ust. 3 (...) 
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw z (06.2018)

Art. 60 c) :

2. Minimalny udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego, w 

łącznym udziale wagowym biomasy wynosi: 

•85% – dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji 

spalania wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż̇ 5 

MW; 

•10% – dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów 

hybrydowych o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż̇ 20 MW. 

•Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, 

w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, wielkość́ udziału, o którym mowa 

w ust. 2, niższą niż̇ określona w tym przepisie (...) 
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BIOMASA W ŚWIETLE PRZEPISÓW 

I REGULACJI

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 

innych ustaw z (06.2018)

Art. 119a 

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu

z ministrem właściwym do spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw 

gospodarki określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-

wymiarowe i fizyko-chemiczne drewna energetycznego biorąc pod uwagę̨

konieczność́ optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby 

przemysłowe oraz energetyczne. 

Cechy jakościowe drewna energetycznego: 

- cechy jakościowo-wymiarowe,

- cechy fizyko-chemiczne, 

- obniżoną wartość́ techniczną i użytkową̨ uniemożliwiającę jego przemysłowe 

wykorzystanie??? 
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BIOMASA Z POZOSTAŁOŚCI 

POPRODUKCYJNYCH Z PRZEMYSŁU

KLASYFIKACJA ODPAD - PRODUKT UBOCZNY
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ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

Produkt uboczny

Tak jak dotychczas, przedmiot lub substancja, powstająca w wyniku procesu 

produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest jej produkcja, może być 

uznana za produkt uboczny, niebędący odpadem.

Warunki uznania za produkt uboczny

•przedmiot lub substancja będzie na pewno wykorzystywana bez dalszego 

przetwarzania - (wytwarzanie energii i ciepła ?)

•jest produkowana jako integralna część procesu produkcyjnego;

•spełnia istotne wymagania prawne i nie oddziałuje negatywnie na 

środowisko i życie ludzi.
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ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

Zgłoszenie produktu ubocznego

Poprawne zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

•imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

•numer identyfikacji podatkowej (NIP) – od 30 kwietnia 2018 r.;

•określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych 

do uznania za produkt uboczny;

•wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt 

uboczny oraz ich masy;

•opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i 

procesu, w którym zostaną one wykorzystane.
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ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

Kontrola WIOŚ

•Przed wydaniem opinii WIOŚ może przeprowadzić kontrolę w zakresie 

objętym zgłoszeniem. W kontroli może uczestniczyć marszałek województwa, 

a przedmiotowa kontrola wstrzymuje bieg 14 dniowego terminu do wydania 

opinii przez WIOŚ.

•WIOŚ może w ramach procedur kontrolnych skorzystać z opinii ekspertów 

zewnętrznych lub przeprowadzić procedury w oparciu o tzw. niezależną 

stronę trzecią, które mogą dostarczyć dowody uzupełniające (np. Audyty, 

ekspertyzy, badania laboratoryjne)
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ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH – ISTOTNA ZMIANA 

Zmiana milczącej zgody

•Przed 29 sierpnia 2018 r. obowiązywała zasada tzw. milczącej zgody –

uznawano, że przedmiot lub substancja jest produktem ubocznym, gdy 

marszałek województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia 

nie wydał decyzji o sprzeciwie. 

•Jeśliby odpady niebezpieczne uznane były za produkt uboczny w drodze 

milczącej zgody, to mogłyby być dalej przetwarzane bez zastosowania 

wymogów ochrony środowiska, w instalacjach do tego nieprzystosowanych 

lub bez zastosowania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. 

•Sytuacja taka mogła powodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz 

środowiska. Zmiana przepisów pozwoli wyeliminować
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ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

Decyzja o uznaniu za produkt uboczny

•Decyzja marszałka województwa o uznaniu przedmiotu lub substancji za 

produkt uboczny wydawana będzie na czas oznaczony (nie dłuższy niż 10 

lat). Przedsiębiorca ma możliwość odwołania się od tej decyzji do Ministra 

Środowiska.

•Zmiana procesu produkcyjnego, w którym powstaje produkt uboczny, 

zobowiązuje przedsiębiorcę (wytwórcę przedmiotu lub substancji) do 

dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt 

uboczny. 

•Musi on również dokonać nowego zgłoszenia, gdy nastąpią zmiany w 

procesie produkcyjnym, w którym wytworzony przez niego produkt uboczny 

jest wykorzystywany.
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PRZYSZŁE WYMAGANIA PRAWNE

DYREKTYWA RED II. 2016/0382 (COD) 

– PROJEKT Z 23.02.2017 
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DYREKTYWA RED II 

Promowanie odnawialnych form energii i zwiększone stosowanie energii ze 

źródeł odnawialnych w sektorach energii elektrycznej, ogrzewania

i chłodzenia, a także w transporcie wraz z oszczędnością̨ energii

i zwiększoną efektywnością̨ energetyczną w celu: 

Zmniejszenie do 2030 r . emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40 

% w stosunku do poziomów z 1990 r. 

Osiągniecie co najmniej 27% udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu 

energii w UE do 2030 r. 

Państwa członkowskie podnoszą̨ o co najmniej 1 % rocznie udział dostaw 

energii odnawialnej do instalacji grzewczych i chłodniczych, wyrażonego jako 

krajowy udział w zużyciu energii końcowej => do 2030 r 

ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych 

powinno odpowiadać́ za około 40 % zużycia takiej energii. 



DYREKTYWA RED II 

Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię z odnawialnych źródeł 

niekopalnych: 

•Energię wiatru, 

•Energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i 

energię fotowoltaiczną) 

•Energię i ciepło otoczenia, 

•Energię pływów, fal i inną energię oceanów, 

•Hydroenergię, 

•Energię pozyskiwaną z biomasy, 

•Energię pozyskiwaną z gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni 

ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz). 

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym !!!



DYREKTYWA RED II 

•Biomasa oznacza ulegającą̨ biodegradacji frakcję produktów, 

odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, 

łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i 

powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a 

także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów, w tym odpadów 

przemysłowych i miejskich pochodzenia biologicznego (Art. 2) 

•Biomasa rolnicza oznacza biomasę̨ pochodzącą z produkcji 

rolniczej; 

•Biomasa leśna oznacza biomasę̨ pochodzącą z produkcji leśnej; 

•Paliwa z biomasy oznaczają̨ paliwa gazowe i stałe produkowane z 

biomasy; 



DYREKTYWA RED II 

KRYTERIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OGRANICZANIA EMISJI 

GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ODNIESIENIU DO BIOPALIW, 

BIOPŁYNÓW I PALIW Z BIOMASY (Art. 26) 

1. PALIWA Z BIOMASY ROLNICZEJ SPEŁNIAJĄ KRYTERIA 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: 

•Nie pochodzą̨ z surowców uzyskanych z terenów o wysokiej wartości 

bioróżnorodności, które w styczniu 2008 r. lub później posiadały status: 

a) lasu pierwotnego (...), 

b) obszaru wyznaczonego: (i) do celów ochrony przyrody na mocy prawa lub 

przez właściwy organ; lub (ii) do ochrony rzadkich, zagrożonych lub poważnie 

zagrożonych ekosystemów lub gatunków (...) 

c) obszaru trawiastego o wysokiej bioróżnorodności o powierzchni powyżej 

jednego hektara, czyli: (i) naturalne (...), (ii) nienaturalne (...), 



DYREKTYWA RED II 

• Nie pochodzą̨ z surowców uzyskanych z terenów zasobnych w 

pierwiastek węgla, czyli terenów, które styczniu 2008 r. posiadały 

statusu, ale już̇ go nie posiadają̨: 

a) tereny podmokłe 

b) obszary stale zalesione (...) 

c) obszary obejmujące więcej niż̇ jeden ha z drzewami o 

wysokości powyżej pięciu metrów i z pokryciem powierzchni 

przez korony drzew pomiędzy 10 % a 30 % (...) 

• nie wytwarza się̨ z surowców pozyskanych z terenów, które były 

torfowiskami w styczniu 2008 r. 



DYREKTYWA RED II 

2. PALIWA Z BIOMASY LEŚNEJ SPEŁNIAJĄ KRYTERIA 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: 

•a) państwo, w którym biomasa leśna została pozyskana, posiada krajowe 

lub regionalne przepisy obowiązujące w dziedzinie pozyskiwania biomasy,

a także systemy monitorowania i egzekwowania przepisów, dzięki którym: 

•(i) pozyskiwanie odbywa się̨ zgodnie z warunkami zezwolenia na 

pozyskiwanie, w prawnie wytyczonych granicach; 

•(ii) następuje regeneracja lasu na obszarach, z których pozyskiwano 

biomasę̨; 

•(iii) zapewniona jest ochrona obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej, w 

tym terenów podmokłych i torfowisk; 

•(iv) wpływ pozyskiwania biomasy leśnej na jakość́ gleby i różnorodność 

biologiczną jest zminimalizowany; 

•(v) pozyskiwanie nie przekracza długoterminowej zdolności produkcyjnej 

lasu; 



DYREKTYWA RED II 

• Państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej pochodzenia 

biomasy leśnej spełnia wymogi dotyczącej użytkowania gruntów, zmiany 

użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF): 

(i) są̨ stronami porozumienia paryskiego i je ratyfikowały; 

(ii) wniosły ustalony na szczeblu krajowym wkład (NDC) do Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) (...); 

(iii) dysponują̨ krajowym systemem zgłaszania emisji gazów cieplarnianych i ich 

pochłaniania z użytkowania gruntów, w tym leśnictwa i rolnictwa, spełniającym wymogi 

określone w decyzjach przyjętych na podstawie UNFCCC oraz porozumienia paryskiego. 

Do celów (...) państwa członkowskie mogą̨ wprowadzić́ dodatkowe wymogi w 

zakresie zrównoważonego rozwoju dla paliw z biomasy. 



DYREKTYWA RED II 

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI BIOPALIW, BIOPŁYNÓW I PALIW Z 

BIOMASY Z KRYTERIAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

I OGRANICZANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (Art. 27) 

•Kwalifikowalność - obecnie

•Pochodzenie - obecnie

•System bilansu masy – od 2021 (?)

•Kryteria zrównoważonego rozwoju – od 2021 (?)

Uznane systemy certyfikacji przez Komisję Europejską



UWIERZYTELNIANIE PALIW OZE

OBECNIE STOSOWANA PRAKTYKA

•CERTYFIKACJA SYSTEMU OPARTEGO NA ZASADACH NALEŻYTEJ 

STARANNOŚCI 

– Oparte na wytycznych URE

– Certyfikat SNS – wymagany przez wiodące koncerny energetyczne dla dostaw biomasy 

•AUDYTY UWIERZYTELNIAJĄCE MIEJSCA POCHODZENIA 

– Wymagane przez większość koncernów energetycznych dla dostaw biomasy z importu 

(kwalifikowalność i pochodzenie)

•WIZJE LOKALNE I INSPEKCJE

– Place składowe

– Plantacje energetyczne



UWIERZYTELNIANIE PALIW

II. CERTYFIKACJA SYSTEMU SNS – ASPEKTY

Pismo Informacyjne nr 13/2013 z dnia 20 maja 2013 r.



UWIERZYTELNIANIE PALIW – CERTYFIKACJA SNS

 Pismo Informacyjne nr 13/2013 z dnia 20 maja 2013 r.
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SYSTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI - SNS

 Zakres systemu wg standardu SWP-SNS:2015



CERTYFIKACJA SYSTEMU SNS

 Najpierw wdrożony system SNS a potem certyfikacja 

przez Jednostkę Certyfikującą (JC)

 Jednostka Certyfikująca nie może wdrażać systemu.

 Zasada bezstronności i niezależności!

 Jasne rozdzielenie działań JC – Podmiot Certyfikowany/ 

firma doradczo-wdrożeniowa

 Określony czas ważności certyfikatu SNS

Firma doradczo-wdrożeniowa, np. Jednostka 

Certyfikująca



PORTAL INFORMACYJNY www.KSUB.PL

Krajowy Spis 

Uwierzytelnionej Biomasy:
 powstał z inicjatywy uczestników 

rynku biomasy i stron 

zainteresowanych 

 informacja o stworzeniu www.ksub.pl

została przyjęta przez Ministerstwo 

Energii - Departament Energii 

Odnawialnej, 

 stanowi bazę̨ wymiany informacji dla 

wszystkich podmiotów 

uczestniczących w łańcuchu dostaw 

biomasy na cele energetyczne;

 stanowi transparentne narzędzie do 

monitorowania i weryfikacji 

pochodzenia biomasy stałej.

 Chroniony w Urzędzie Patentowym RP



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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KONTAKT


