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Wprowadzenie

Rozwój gospodarczy jest silnie uzależniony od sytuacji na rynku nośników 

energii, a wraz z jego postępem wzrasta zapotrzebowanie na energię w gospodarce. 

Według Światowej Rady Energetycznej w ciągu ostatnich 40 lat zużycie energii 

wzrosło trzykrotnie i należy spodziewać się dalszych tendencji wzrostowych 

w tym sektorze. Istotny z punktu widzenia krajowego rozwoju gospodarczego jest 

problem bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienie ciągłości dostaw energii po 

określonych cenach gwarantujących dostępność energii zarówno dla gospodarstw 

domowych, jak i dla prowadzących działalność gospodarczą.

Od kilkunastu lat w gospodarce światowej obserwujemy stały wzrost wy-

korzystania energii niekonwencjonalnej. Aktualnie największe zużycie energii 

pierwotnej jest w USA (21,4%), Chinach (15,6%), Rosji (6,5%), Japonii (4,8%), 

Indiach (3,9%) oraz Niemczech (3%). Polska z 0,9% plasuje się na 23 miejscu. 

Przewiduje się, że popyt na energię pierwotną na świecie wzrośnie w latach 2002-

-2030 o 60%, wynosząc średniorocznie 1,6%1.

W polityce energetycznej Unii Europejskiej działaniem priorytetowym jest 

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym 

poszczególnych państw członkowskich. Za taką postawą przemawia konieczność 

1  Założenia do „Programu energetyki odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne energii, 
wody i wiatru” z dnia 10.04.2008, woj. zachodniopomorskie.
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zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie efektywności energe-

tycznej i zagospodarowania potencjału w tym zakresie, ochrona środowiska oraz 

korzyści społeczne. Strategia energetyczna w poszczególnych krajach zależna jest 

od posiadanych zasobów własnych. Warto podkreślić, że Polska posiada własne 

zasoby węgla, które będzie preferować dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa 

energetycznego. W Polsce udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie ener-

getycznym kształtuje się obecnie na poziomie 2,8% i nie zapewnia obowiązku 

realizacji zobowiązań unijnych w tym zakresie, przy czym poziom średni w UE 

wynosi ok. 18%2.

Celem opracowania jest przedstawienie aktualnych uwarunkowań rozwoju 

krajowej energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy pochodzenia rolni-

czego w aspekcie zagospodarowania potencjału obszarów wiejskich województwa 

zachodniopomorskiego.

W opracowaniu wykorzystano metodę opisową, opierając się głównie na bada-

niach empirycznych, danych statystycznych oraz literaturze z zakresu tematu.

1. Polityka energetyczna krajowa i Unii Europejskiej

Realizacja zadań w ramach unijnej polityki energetycznej, głównie w zakresie 

tworzenia prawa oraz odpowiednich narzędzi ekonomiczno-administracyjnych, 

nabrała w ostatnich latach przyspieszenia. Sytuacja ta spowodowana jest nieko-

rzystnymi relacjami, a także prognozami na europejskim rynku energii. Europejska 

Polityka Energetyczna ma na celu3:

zwiększanie bezpieczeństwa dostaw energii i paliw;a) 

zwiększenie konkurencyjności gospodarek krajów członkowskich i za-b) 

pewnienie dostępności energii po przystępnej cenie;

promowanie równowagi ekologicznej i przeciwdziałanie zmianom kli-c) 

matu, m.in. poprzez rozwój energii z odnawialnych źródeł.

Podstawowymi dokumentami unijnymi z tego obszaru są: Europejska Polityka 

Energetyczna z dnia 10 stycznia 2007 r. oraz dyrektywa 2001/77/WE z przyjętym 

przez Polskę celem 7,5% udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energii 

pierwotnej w 2010 r. oraz bieżące regulacje i zalecenia z zakresu energetyki, w tym 

2  J. Kondratowicz, Odnawialne źródła energii – myśleć globalnie, działać regionalnie, Otwarte 
Forum Energetyki Odnawialnej Województwa Zachodniopomorskiego, 07.11.2007 r.

3  Polityka Energetyczna Polski do roku 2025, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycz-
nia 2005 r.
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również dotyczące alternatywnych źródeł. W marcu 2007 r. opracowano w Par-

lamencie Europejskim pakiet energetyczny 3x20, wyznaczając kierunki rozwoju 

energetyki do roku 2020, silnie podkreślając konieczność oszczędzania energii 

i ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz wzrostu wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych do poziomu 20% w bilansie energii pierwotnej. Komisja Europejska 

23 stycznia 2008 r. ogłosiła projekty dokumentów dotyczących ograniczeń emisji 

gazów cieplarnianych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Polska będzie 

aktywnie uczestniczyć w pracach nad ich ostatecznym kształtem.

Podstawowymi dokumentami krajowymi regulującymi zagadnienia z zakresu 

energetyki są „Polityka energetyczna Polski do roku 2025” oraz ustawa Prawo 

energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku i pochodne akty wykonawcze, również 

z zakresu energetyki odnawialnej, nakładające na polski system energetyczny 

obowiązek ustalonego udziału energii odnawialnej4.

W dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2025” wskazano jako cel 

strategiczny wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w kierunku wskaza-

nych indykatywnych celów ilościowych zgodnych z dyrektywami unijnymi, przy 

zachowaniu konkurencyjności oraz efektywności ekonomicznej i energetycznej. 

Według ustawy celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeń-

stwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności 

energetycznej, a także ochrony środowiska (art. 13). Wśród celów szczegółowych 

ustawodawca wymienia rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii5.

Zakłada się w dokumentach rządowych, również w „Polityce energetycznej 

Polski do 2025 r.”, że rozwój energetyki w oparciu o odnawialne źródła energii 

może nieść za sobą wymierne korzyści lokalne, związane przede wszystkim 

z aktywnością zawodową na obszarach wiejskich, stymulacją rozwoju pro-

dukcji rolniczej i stabilizacją rynku surowców pochodzenia rolniczego, wzro-

stem zatrudnienia oraz rozwojem przemysłu i usług na potrzeby energetyki 

odnawialnej.

2. Kierunki wykorzystania produkcji roślinnej na cele energetyczne

Poziom udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energe-

tycznym jest uzależniony od wielu czynników, głównie zasobów surowców ener-

getycznych i potencjału, dostępnych technologii oraz efektywności energetycznej 

4   Ibidem.
5  Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997.
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i ekonomicznej. Obecnie w Polsce głównym nośnikiem energii odnawialnej jest 

biomasa, która stanowi blisko 98% produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

(energia wody – 1,8%, wiatrowa – 0,1%, inne – 0,1%). Według prognoz krajowych 

audytorów oraz analityków Europejskiego Centrum Energetyki odnawialnej, do 

roku 2020 biomasa (zarówno leśna, jak i pochodzenia rolniczego) będzie stanowiła 

około 55% w strukturze produkcji energii OZE w Polsce. Dodatkowo zakłada 

się, że ok. 4% energii niekonwencjonalnej będzie stanowił biogaz wytwarzany 

w oparciu o surowce i odpady pochodzenia rolniczego. Prognozy wskazują na 

wytwarzanie w oparciu o biomasę głównie energii cieplnej i tylko w niewielkim 

stopniu energii elektrycznej6.

W szeregu opracowań z zakresu tematu wskazuje się na różne możliwości 

pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. Wysoce uzasadnione pod wieloma 

względami jest zagospodarowanie istniejącego potencjału, głównie produktów 

odpadowych działalności rolniczej i przemysłu drzewnego, a także biomasy po-

chodzenia leśnego. Wraz z koniecznością realizacji zobowiązań unijnych z za-

kresu energetyki należy spodziewać się w najbliższych latach systematycznego 

zwiększania upraw energetycznych oraz upraw tradycyjnych surowców rolniczych 

wykorzystywanych do produkcji energii.

Istotne w aspekcie wzrostu wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego 

na cele energetyczne jest uwzględnienie konieczności zagwarantowania bezpie-

czeństwa żywnościowego w ujęciu krajowym i regionalnym, a także monitoro-

wanie fl uktuacji cen surowców rolniczych oraz realizacji idei zrównoważonego 

rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego.

3.  Lokalne kierunki rozwoju sektora energetyki 

ze źródeł odnawialnych

Energia uzyskiwana z biomasy, ze względu na szereg uwarunkowań głównie 

związanych ze specyfi ką paliwa, powinna być wytwarzana i wykorzystywana 

w ujęciu lokalnym i regionalnym. Województwo zachodniopomorskie charakte-

ryzuje się określonym potencjałem i sprzyjającymi warunkami dla wykorzystania 

biomasy na cele energetyczne, głównie w kierunku produkcji ciepła. Sprzyja temu 

odpowiednia struktura agrarna gospodarstw oraz tradycyjne kierunki produkcji 

6  J. Kowalski, Polska Grupa Energetyczna, Odnawialne źródła energii, Otwarte Forum Ener-
getyki Odnawialnej Województwa Zachodniopomorskiego, 07.11.2007 r.
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rolniczej, odpowiednia wilgotność i warunki klimatyczne. Szacuje się, że potencjał 

biomasy w regionie kształtuję się na poziomie:

słoma, 750 tys. – 1 mln ton, –

uprawy roślin energetycznych, 600 tys. – 800 tys. ton, –

biomasa leśna, ok. 700 tys. ton – 7.

Wykorzystanie słomy na cele energetyczne budzi, zarówno wśród ekspertów 

z zakresu technologii spalania, jak też praktyków, wiele kontrowersji. Jednak ze 

względu na duży potencjał produkcji słomy w regionie, ograniczone możliwości 

jej wykorzystania związane ze spadkiem produkcji zwierzęcej, a także wartość 

energetyczną zasadne jest zagospodarowanie jej na cele energetyczne.

Aktualnie w regionie dysponujemy ok. 103 tys. ha nieużytków, które mogą 

zostać zagospodarowane w kierunku plantacji roślin energetycznych. Co prawda 

są to grunty słabej jakości, piątej i szóstej klasy bonitacyjnej, dlatego efektywność 

plantacji może być silnie uzależniona od nawożenia i odpowiednich zabiegów 

pielęgnacyjnych. Jednocześnie region charakteryzuje się długą tradycja produkcji 

rzepaku, co wiąże się z łagodnym klimatem oraz strukturą gruntów ornych, gdzie 

ponad 50%, może być wykorzystane w kierunku produkcji biodiesla. Poza tym 

ponad 70% produkcji roślinnej w regionie stanowią zboża, których nadwyżka 

może być wykorzystywana w kierunku produkcji bioetanolu. Obecnie dużym 

wyzwaniem w regionie jest aktywizowanie potencjalnych inwestorów w kierunku 

instalowania biogazowni rolniczych o zasięgu lokalnym8.

4. Rozwój kapitału ludzkiego obszarów wiejskich

Rozwój energetyki odnawialnej w regionie niesie ze sobą szereg korzyści spo-

łecznych związanych głównie z rozwojem inwestycji. Na podstawie opisu techno-

logii pozyskiwania energii alternatywnej z różnych źródeł oraz analiz naukowych 

i prognoz ekonomicznych szacuje się zwiększenie zatrudnienia na różnych pozio-

mach w regionie. Zależy to głównie od kierunku rozwoju sektora. Zakładając, że 

w najbliższym czasie obok energetyki wiatrowej będziemy głównie wykorzystywać 

biomasę, można przyjąć wzrost zatrudnienia w regionie bezpośrednio w sektorze 

na poziomie minimum 2 tys. osób. Dodatkowo należy się spodziewać zwiększenia 

7  A. Sobolewska, Potencjał, produkcja, wykorzystanie i kierunki rozwoju energetyki w woj. za-
chodniopomorskim, Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, Grupa Robocza ds. Ener-
gii, Schwerin 19-20 grudnia 2007 r.

8  Ibidem.
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zatrudnienia w sektorach pomocniczych, głównie transporcie i usługach. Produk-

cja energii w oparciu o źródła odnawialne wymaga zaangażowania nowoczesnych 

technologii, które gwarantują opłacalność ekonomiczną i energetyczną. Niezbędne 

jest także zapewnienie odpowiednio wykwalifi kowanej kadry pracowników dla 

regionu. W województwie zachodniopomorskim problem bezrobocia dotyczy 

głównie obszarów wiejskich. Rozwój sektora energetycznego na tych obszarach 

może wpłynąć na stworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz zwiększenie kwa-

lifi kacji potencjalnych pracowników, co przyczyni się do zwiększenia dochodów 

indywidualnych.

Wzrost wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego wpływa na możliwość 

wykorzystania nadwyżek surowców rolniczych, zagospodarowania istniejącego 

potencjału, wzrostu dochodowości producentów rolnych oraz ograniczenia ryzy-

ka ekonomicznego w rolnictwie, co wynika z kontraktacji. Należy podkreślić, iż 

wzrost wykorzystania biomasy niesie ze sobą ograniczenie importu konwencjo-

nalnych surowców energetycznych, głównie węgla, i zatrzymanie części środków 

fi nansowych w regionie.

Istotne znaczenie w promocji energii ze źródeł odnawialnych mają samorządy. 

Ustawodawca w sposób precyzyjny określa rolę samorządów w kształtowaniu 

i realizowaniu polityki energetycznej. Samorządy województw odpowiedzialne 

są głównie za zapewnienie warunków do rozwoju infrastruktury połączeń na 

terenie województwa i koordynację rozwoju energetyki w gminach. Natomiast 

gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie ener-

getycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia 

zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym 

wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii 

uzyskiwanej z odpadów. Działania administracji powinny być skierowane na 

tworzenie warunków do poprawy efektywności ekonomicznej systemów zaopa-

trzenia w energię9.

Podsumowanie

Ze względu na konieczność realizowania celów strategicznych z zakresu ener-

getyki, wytyczonych w dokumentach strategicznych, unijnych i krajowych, na-

leży podjąć w regionie działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej. Ze 

9  Założenia do „Programu energetyki odnawialnej w oparciu o surowce odnawialne energii, 
wody i wiatru” z dnia 10.04.2008, woj. zachodniopomorskie.
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względu na szereg determinantów zasadne jest w najbliższych latach wspieranie 

wykorzystania biomasy na cele energetyczne, głównie w kierunku pozyskiwania 

energii cieplnej. Rozwój tej działalności niesie ze sobą możliwości wykorzystania 

potencjału województwa, zagospodarowania odpadów rolniczych, nieużytków 

oraz nadprodukcji surowców rolniczych. Dodatkowo należy podkreślić lokalne 

korzyści społeczne, jakie są możliwe do osiągnięcia w związku z rozwojem tego 

sektora gospodarki.

WAYS OF PRODUCING AND USING BIOMASS IN ZACHODNIOPOMORSKIE 

VOIVODESHIP IN SOCIAL CAPITAL DEVELOPMENT ASPECTS

Summary

Zachodniopomorskie voivodeship is characterized by specifi ed conditions for 
the possibilities of development of renewable energy based mainly on biomass. 
Apart from natural conditions the importance of national and European 
energy polities ought to be emphasized. In this paper the ways of developing 
renewable energy based on biomass are discussed while taking the legislation 
conditions into consideration.

Translated by Agnieszka Sobolewska


