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Cel OZE w 2020

Rzeczywisty udział OZE w Polsce wraz z 
planami rządu z 2010 i 2018 r. 

Realizacja

Plan rządu z 2010 r.

Plan rządu z 2018 r.

Realizacja celu OZE na 2020 r. w 
UE  

Cel 

przekroczonyBrakuje do 20%

Brakuje 20-40% 

Brakuje pow. 40 %

Źródło: Dane EUROSTAT, Styczeń 2019

Udział OZE w Polsce w 2020 r. zamiast 15% wyniesie 13,8

Polska nie osiągnie planowanego udziału 
„zielonej” energii w 2020 r. 



Prognoza Ministerstwa Energii wzrostu 
produkcji energii elektrycznej i zmiany źródeł 
jej wytwarzania

Produkcja energii elektrycznej wraz z 
rządowymi prognozami jej wzrostu 
[TWh]

Prognoza źródeł produkcji energii 
elektrycznej 

Rzeczywista produkcja

Rządowe prognozy produkcji z lat 1927 -

1998.
Rządowa prognoza produkcji z 2018 

r.

Węgiel Odnawialne i 

odpadyGaz Atom

Źródło: projekt PEP 2040, prognozy rządu z lat 1927-1998, PSE, ARE, listopad 

2018



DREWNO - ILOŚĆ I 
PRZEZNACZENIE

Źródło: PIGPD 

pellet inneenergetykapapierprodukt 
uboczny

tartaki 

materiał 
boczny 

płyty drewnop. 

Inne gałęzie 
przemysłu drzewnego

Pozyskanie drewna w Polsce

materiał 
główny 



Odpad vs produkt uboczny

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o 
odpadach oraz niektórych innych ustaw

 Pozwolenie na zbieranie, przetwarzanie odpadu

 Całodobowy monitoring miejsca składowania odpadu

 Gwarancja finansowa: depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja 

ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa.

 Brak rozporządzenia do ustawy co do stawki za poszczególne 

rodzaje odpadów

 Kary administracyjne za niezgodne z prawem zbieranie 

odpadów lub ich przetwarzanie bez wymaganego zezwolenia; 

wahać się one będą od 10 tys. do 1 mln zł. W przypadku 

posiadania zezwolenia kary będą wahać się w przedziale 1 tys. 

do 1 mln zł



Wielkość pozyskania drewna 
energetycznego Lasów Państwowych

Asortyment

Drewno 

małowymiarowe 

opałowe

1499 tys. m³

0,4 tys. m³ Drewno opałowe 

iglaste (z grubizny)

Drewno opałowe 

liściaste (z grubizny)

Zrębki leśne

Karpin

a

1799 tys. m³

1239 tys. m³

245 tys. m³

Źródła biomasy leśnej stosowane 

do celów energetycznych:  

 drewno średniowymiarowe opałowe – S4; 

 drewno średniowymiarowe na cele energetyczne –

S2AC;

 drewno małowymiarowe – M1; 

 drewno małowymiarowe – M2; 

 pozostałości drzewne w postaci zrębków lub balotów -

M2E



SUROWIEC  I JEGO WYKORZYSTANIE

Pelet DinPlus/ENPlus A1

Pelet DinPlus/ENPlus A2

Brykiet

Papier

Płyty drewnopochodne

Energetyka

Trociny/wióry bez kory Trociny z korą Zrębki papiernicze Zrębki defibracyjne Zrębki leśne
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Asortyment
Wartość 
opałowa 
[GJ/Mg]

popiół [%] wilgotność [%] Chlor [%] Siarka [%]

trociny 8,5 0,3 45 0,05 b.d

zrębki pap 7,5 0,3 50 0,05 b.d

zrębki def 8,5 0,7 45 0,05 b.d

zrębki leśne 8,5 1,5 45 0,1 b.d

pelet drzewny 18 0,6 8 0,02 0,02

pelet ze słomy 14,5 8,5 10 0,2 0,1

Właściwości fizyko-chemiczne 
poszczególnych rodzajów 
biomasy



Kontraktacja biomasy

Duża energetyka:

 Umowy długoterminowe (roczne, wieloletnie);

 Zamówienia miesięczne: spotowe;

 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kary.

Małe Ciepłownie i Elektrociepłownie:

 Umowy/ zamówienia roczne;

 Brak zabezpieczeń, brak kar.



Zapraszamy do współpracy

160 tys. ton dostarczonej      

biomasy rocznie

własne produkcje (Runowo 
Pomorskie, Ząbkowice Śląskie) 

o mocy 50 tys. ton peletu rocznie

produkcje partnerskie 
w całej Polsce

100 tys. ton sprzedanego rocznie pelletu

20 tys. ton sprzedanego brykietu rocznie

szerokie portfolio 
klientów w całej 

Europie

sieć dostawców
surowca

dostawy w całej Europie      

każdym rodzajem transportu
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