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Definicja biogazu
– ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.)

 biogaz - gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów
zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;
 biogaz rolniczy - gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców
rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów
zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa
produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej
z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu
pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni
ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego,
w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych
rodzajów osadów i ścieków;

Rodzaje biogazu wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej:
 biogaz rolniczy,
 biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
 biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
 biogaz inny niż wyżej wymienione.
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Instalacje wytwarzające energię elektryczną z biogazu - koncesje, rejestry, raport

 Instalacje objęte wpisem do Rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonego
przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wg. stanu na dzień
20 maja 2022 r. - 113 podmiotów, wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną
z biogazu rolniczego;
 Instalacje objęte wpisem do Rejestru Małych Instalacji Odnawialnego Źródła Energii,
prowadzonego przez Prezesa URE, wg. stanu na dzień 31 marca br. - instalacje OZE
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej > 50 kW ≤ 1 MW:
Rodzaj instalacji odnawialnego
źródła energii
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moc zainstalowana
[MW]

ilość
[szt.]

wykorzystująca wyłącznie biogaz z oczyszczalni ścieków

37,718

97

wykorzystująca wyłącznie biogaz ze składowisk odpadów

41,099

86

Instalacje wytwarzające energię elektryczną z biogazu - koncesje, rejestry, raport
 Instalacje OZE objęte koncesjami Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej,
wg. stanu na dzień 31 marca 2022 r. (koncesjonowaniu podlegają instalacje OZE o łącznej
mocy zainstalowanej powyżej 1 MW):
Rodzaj instalacji odnawialnego
źródła energii

moc zainstalowana
[MW]

ilość
[szt.]

wykorzystująca wyłącznie biogaz z oczyszczalni ścieków

39,306

19

wykorzystująca wyłącznie biogaz ze składowisk odpadów

12,916
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 Mikroinstalacje, na podstawie raportu z art. 6a ustawy OZE, wg. stanu na dzień
31 grudnia 2021 r.:
Rodzaj instalacji odnawialnego
źródła energii

4

moc zainstalowana
[MW]

ilość
[szt.]

wykorzystująca biogaz rolniczy

1,200

38

wykorzystująca biogaz inny niż rolniczy

0,100

21

Instalacje wytwarzające energię elektryczną z biogazu - koncesje, rejestry, raport
Moc zainstalowana w podziale na rodzaj biogazowni
- udział procentowy (wg. stanu na 31-03-2022 r.)

29%
50%

21%
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biogaz z oczyszczalni
ścieków
biogaz ze składowisk
odpadów
biogaz rolniczy

Instalacje wytwarzające energię elektryczną z biogazu - koncesje, rejestry, raport
Moc zainstalowana biogazowni na tle pozostałych OZE
- udział procentowy (wg. stanu na 31-03-2022 r.)

2%

98%

biogaz

6

pozostałe oze (z wyłączeniem współspalania)

Systemy wsparcia instalacji wytwarzających energię elektryczną z biogazu oraz
instalacji wytwarzających biogaz
 tzw. „zielone certyfikaty”, tj. świadectwa pochodzenia potwierdzające wytworzenie
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, z których wynikają prawa
majątkowe podlegające obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.;
 tzw. „błękitne certyfikaty”, tj. świadectwa pochodzenia potwierdzające
wytworzenie energii elektrycznej z biogazu rolniczego, z których wynikają prawa
majątkowe podlegające obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.;
 tzw. „brązowe certyfikaty”, tj. świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego
potwierdzające jego wytworzenie w instalacji odnawialnego źródła energii
oraz wprowadzenie do sieci dystrybucyjnej gazowej (system nie funkcjonuje - brak
beneficjentów);
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Systemy wsparcia instalacji wytwarzających energię elektryczną z biogazu oraz
instalacji wytwarzających biogaz
 Aukcje OZE:
 konkurencyjny system wsparcia, przeznaczony dla wszystkich rodzajów
odnawialnych źródeł energii, bez limitu mocy zainstalowanej elektrycznej
instalacji, przy czym możliwość ogłoszenia aukcji uzależniona jest od wielkości
i wartości wolumenów energii elektrycznej podlegających sprzedaży
w drodze aukcji, ogłaszanych w rozporządzeniu Rady Ministrów;
 w aktualnym stanie prawnym - możliwość wsparcia instalacji wytwarzającej
biogaz rolniczy, zatłaczany do sieci dystrybucyjnej gazowej, przy czym ilość
biogazu zatłaczanego do sieci w ramach aukcji oze podlega przeliczeniu na
ekwiwalentną ilość energii elektrycznej (brak odpowiedniego rozporządzenia
Ministra właściwego do spraw klimatu);
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Systemy FIT/FIP: systemy bez procedury przetargowej, dedykowane dla wybranych
rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym dla energii elektrycznej wytwarzanej
z różnego rodzaju biogazu, z limitem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji na
poziomie nie przekraczającym 1,000 MW.

Świadectwa pochodzenia w liczbach
Ilość energii elektrycznej wytworzonej w poszczególnych rodzajach biogazowni w roku 2021 na podstawie świadectw pochodzenia wydanych do dnia 23 maja 2022 r.

biogaz z oczyszczalni ścieków - 254 439,699 MWh

39%

biogaz rolniczy - 372 667,925 MWh

57%
4%

9

biogaz ze składowisk odpadów - 27 898,281 MWh

Świadectwa pochodzenia w liczbach

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE w roku 2021 - na podstawie
świadectw pochodzenia wydanych do dnia 23 maja 2022 r.

4%

96%

biogaz - 662 252,377 MWh
pozostałe oze (z wyłączeniem współspalania) - 17 418 486,783 MWh
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Aukcje OZE
 W latach 2016 - 2021 przeprowadzono łącznie 29 aukcji, w których mogły wziąć udział
instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy, biogaz
pozyskany ze składowisk odpadów oraz oczyszczalni ścieków, a także biogaz inny niż
wymienione;
 W ramach ogłoszonych aukcji w latach 2016 - 2021 na zakup przeznaczono 223,8 TWh
energii o wartości blisko 91,8 mld zł;
 Jedynie w ramach 6 aukcji wyłoniono zwycięskie oferty na sprzedaż energii elektrycznej
wytworzonej z biogazu;
 W aukcyjnym systemie wsparcie uzyskało łącznie 50 instalacji (18 istniejących, 32 nowe)
o łącznej mocy zainstalowanej 57,164 MW wykorzystując zaledwie 3% wolumenu energii
elektrycznej przeznaczonego do sprzedaży;

 Instancje objęte wsparciem to wyłącznie źródła wykorzystujące do wytwarzania energii
elektrycznej biogaz rolniczy (w tym w wysokosprawnej kogeneracji), z czego 75% stanowią
instalacje o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW;
 Wśród instalacji biogazowych, które wygrały aukcje 6 instalacji o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej 5,994 MW zmigrowało do systemów FIT/FIP;
 Instalacje wykorzystujące biogaz stanowią niewiele ponad 1% wszystkich instalacji objętych
aukcyjnym systemem wsparcia – mechanizm nie stanowi zatem skutecznej zachęty.
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Aukcje OZE przeprowadzone w latach 2016 - 2021
System aukcyjny lata 2016-2021

Rodzaj instalacji odnawialnego źródła
energii

wykorzystująca wyłącznie biogaz
rolniczy (w tym wysokosprawna
kogeneracja)
- instalacje istniejące

wykorzystująca wyłącznie biogaz
rolniczy (w tym wysokosprawna
kogeneracja)

Łączna liczba
zwycięskich
instalacji
[szt.]

Łączna moc
zwycięskich
instalacji
[MW]

Łączna liczba
zwycięskich
instalacji,
korzystających
z systemu
aukcyjnego
[szt.]

Łączna moc
zwycięskich
instalacji,
korzystających
z systemu
aukcyjnego
[MW]

18

22,04

18

22,04

32

35,124

8

7,993

50

57,164

26

30,033

- instalacje planowane do
uruchomienia
Razem
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Aukcje OZE
Struktura sprzedaży energii w aukcjach przeprowadzonych w latach 2016-2021
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0,2%

2017
wiatr

2018
biogazownie rolnicze

2019

2020

elektrownie słoneczne

2021
hydroelektrownie

Ceny referencyjne dla biogazu w latach 2016 - 2021

 w latach 2016 - 2019 tendencja wzrostowa, a od 2020 r. ceny referencyjne utrzymują się na
stałym poziomie, mimo ich obniżenia dla innych rodzajów technologii oze;
 od 2020 roku ceny referencyjne zawierają się w przedziale od 385 zł/ MWh do 760 zł/MWh i są
najwyższe w systemie na tle innych technologii;
LP

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
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rodzaj instalacji

biogaz rolniczy < 500 kW
biogaz rolniczy < 500 kW w CHP
biogaz rolniczy > 500kW i < 1MW
biogaz rolniczy > 500kW i < 1MW w CHP
biogaz rolniczy > 1MW
biogaz rolniczy > 1MW w CHP
biogaz składowisk. < 500 kW
biogaz składowisk. < 500 kW w CHP
biogaz składowisk. > 500 kW
biogaz składowisk. > 500 kW w CHP
biogaz z oczyszcz. ściek. < 500 kW
biogaz z oczyszcz. ściek. < 500 kW w CHP
biogaz z oczyszcz. ściek. > 500 kW
biogaz z oczyszcz. ściek. > 500 kW w CHP
biogaz inny < 500 kW
biogaz inny < 500 kW w CHP
biogaz inny > 500 kW
biogaz inny > 500 kW w CHP

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Trend
[zł/MWh] [zł/MWh] [zł/MWh] [zł/MWh] [zł/MWh] [zł/MWh] 2016-2021
650
650
650
↗
630
700
760
760
↗
550
550
590
590
590
↗
570
670
700
700
↗
570
570
570
↗
550
550
550
640
670
670
↗
560
560
560
↗
560
620
620
620
↗
305
405
550
550
550
↗
550
610
610
610
↗
420
420
420
↗
420
480
510
510
↗
335
365
385
385
385
↗
385
445
475
475
↗
470
470
470
↗
420
530
530
530
↗
340
355
435
435
435
↗
385
495
495
495
↗

System feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP) - systemy FIT/FIP
 System FIT (taryfa gwarantowana) - przeznaczony dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, którzy sprzedają lub będą sprzedawać
niewykorzystaną energię elektryczną do sprzedawcy zobowiązanego.
 System FIP (dopłata do ceny rynkowej) - przeznaczony dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, którzy sprzedają lub będą sprzedawać
niewykorzystaną energię elektryczną do wybranego podmiotu innego niż sprzedawca
zobowiązany.
 W obowiązującym stanie prawnym systemy FIT/FIP dedykowane są dla instalacji
odnawialnego źródła energii, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej
wyłącznie:
1. biomasę (obecnie tylko instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż
500 kW), albo
2. biogaz rolniczy, albo
3. biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, albo
4. biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, albo
5. biogaz inny niż określony w pkt 2-4, albo
6. hydroenergię.
 Stała cena zakupu w systemach FIT/FIP, wynosi odpowiednio 95 % (instalacje o mocy
mniejszej niż 500 kW) albo 90 % (instalacje o mocy nie większej niż 1MW) ceny referencyjnej
ogłaszanej dla systemu aukcyjnego dla poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnych
źródeł energii.
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Biogaz w systemach FIT/FIP w liczbach

Systemy FIT/FIP
Instalacje istniejące

Instalacje planowane do
uruchomienia

RAZEM:

Liczba
wydanych
zaświadczeń
FIT/FIP
[szt.]

Łączna moc
zainstalowana
elektryczna,
wynikająca
z wydanych
zaświadczeń
FIT/FIP
[MW]

Liczba
wydanych
zaświadczeń
FIT/FIP
[szt.]

Łączna moc
zainstalowana
elektryczna,
wynikająca
z wydanych
zaświadczeń
FIT/FIP
[MW]

wykorzystująca wyłącznie
biogaz rolniczy
(w tym wysokosprawna
kogeneracja)

16

13,496

93

53,745

109

67,241

wykorzystująca wyłącznie
biogaz pozyskany ze składowisk
odpadów
(w tym wysokosprawna
kogeneracja)

43

22,222

11

7,82

54

30,042

Razem:

59

35,718

104

61,565

163

97,283

Rodzaj instalacji odnawialnego
źródła energii
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Liczba
wydanych
zaświadczeń
FIT/FIP
[szt.]

Łączna moc
zainstalowana
elektryczna,
wynikająca
z wydanych
zaświadczeń
FIT/FIP
[MW]

Biogaz w systemach FIT/FIP w liczbach

Dotychczas w systemach FIT/FIP uruchomiono:
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31 spośród 93 instalacji planowanych do uruchomienia, o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej 13,148 MW, wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej wyłącznie
biogaz rolniczy, tj. ok 33% instalacji dysponujących statusem beneficjenta systemów
FIT/FIP;



8 spośród 11 instalacji planowanych do uruchomienia, o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej 6,471 MW, wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej wyłącznie
biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, tj. ok 73 % instalacji dysponujących
statusem beneficjenta systemów FIT/FIP.

UC 99 - projekt nowelizacji ustawy OZE i innych ustaw
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implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
(Dz.U. UE L 328 z 21.12.2018 r., str. 82-209), tzw. Dyrektywy RED II;



wprowadzenie definicji „biometanu” oraz wyodrębnienie pojęć: „biogaz rolniczy”
i „biogaz”, a także uaktualnienie pojęć powiązanych;



likwidacja systemu „brązowych certyfikatów”;



likwidacja możliwości wspierania biogazu rolniczego zatłaczanego do sieci
w systemie aukcyjnym;



określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
biogazu na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu z biogazu,
w tym utworzenie regulacji określających zasady funkcjonowania rejestru
wytwórców biogazu;

UC 99 - projekt nowelizacji ustawy OZE i innych ustaw


wprowadzenie w art. 7 ustawy - Prawo energetyczne usprawnień w obszarze
uzyskiwania decyzji w sprawie przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci
gazowej - w przypadku odmowy przyłączenia instalacji, podyktowanej przyczynami
technicznymi lub ekonomicznymi, przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane będzie
do wskazania lokalizacji alternatywnej, najbliższej względem wskazanej przez
wnioskodawcę;



wprowadzenie definicji wodoru odnawialnego;



włączenie wodoru odnawialnego i biometanu do systemu gwarancji pochodzenia;



dodatkowe rozwiązania w obszarze szeroko pojętego wsparcia kontynuacyjnego dla
instalacji OZE po zakończeniu 15 letniego okresu wsparcia w obszarze energetyki wodnej,
biogazu i biomasy
 nowy system dla instalacji modernizowanych
 wsparcie operacyjne - instrument doraźny, dla instalacji, które wyczerpały
dotychczasowe wsparcie i chcą kontynuować wytwarzanie energii - mechanizm nie
implikujący przyrostu mocy wytwórczych, służący podtrzymaniu eksploatacji
istniejących instalacji;
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Art. 6, druk nr UC 2290,
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych
ustaw

20



W projekcie ustawy przewidziano przepisy ułatwiające rozliczanie energii elektrycznej
w systemie aukcyjnym dedykowane w szczególności instalacjom biogazowym.



Do przesłanek, które należy uwzględnić przy rozliczaniu ilości energii elektrycznej
w systemie aukcyjnym, zgodnie z projektowanym przepisem, dodano m.in.:
 remont lub naprawę urządzeń wchodzących w skład instalacji, niezwiązanych
z pracami konserwacyjnymi wynikającymi z dokumentów technicznych tych
urządzeń, których wytwórca, zachowując należytą staranność, nie był w stanie
przewidzieć;
 nagłą i nieplanowaną zmianę ilości i jakości wytwarzanego biogazu, w instalacji
wykorzystującej wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów lub biogaz
pozyskany z oczyszczalni ścieków, której wytwórca, zachowując należytą
staranność, nie był w stanie przewidzieć;
 zmianę ilości i jakości wytwarzanego biogazu, w instalacji wykorzystującej wyłącznie
biogaz inny niż biogaz, o którym mowa powyżej, w tym biogaz rolniczy, które
zostały spowodowane zaburzeniem procesów biologicznych spowodowanych
czynnikami niezależnymi od wytwórcy, których wytwórca, zachowując należytą
staranność, nie był w stanie przewidzieć.

Dokumenty strategiczne


Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu
(podpisane 23 listopada 2021 r.);



Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040
(opublikowana 7 grudnia 2021 r.)
 cel: moc zainstalowana instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru:
 50 MW do 2025 r.

 2GW do 2030 r.;


Unijna Strategia na rzecz ograniczenia emisji metanu
(opublikowana 14 października 2020 r.)
 cel: redukcja emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55 % do 2030 r. ;
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie strategii UE
na rzecz ograniczenia emisji metanu (2021/2006 (INI));

Dokumenty strategiczne


18/05/2022 - REPowerEU Plan - plan zmniejszenia zależności UE od zewnętrznych dostaw gazu
oraz pełnego wykorzystania potencjału ekologicznych i niskoemisyjnych źródeł energii:
 ustalenie celu na poziomie 10 mln ton/rocznie krajowej produkcji wodoru ze źródeł
odnawialnych i 10 mln ton/rocznie importu do 2030 r., aby zastąpić gaz ziemny, węgiel i ropę
w trudnych do dekarbonizacji gałęziach przemysłu i sektorach transportu,
 rozwój ram regulacyjnych, w celu promowania europejskiego rynku wodoru, w tym wspierania
rozwoju zintegrowanej infrastruktury gazowej i wodorowej, instalacji magazynowania wodoru
i infrastruktury portowej - połączenia transgraniczne,
 priorytetowe zatwierdzanie programów pomocowych dla projektów wodorowych,
 propozycja Planu działań w zakresie biometanu,

 zwiększenie produkcji biometanu w UE poprzez podwojenie przewidzianego
w „Gotowi na 55” celu dotyczącego biometanu - do roku 2030 r. zakłada się produkcję na
poziomie 35 mld m³ biometanu rocznie,
 ukierunkowanie finansowania na produkcję biometanu ze zrównoważonych źródeł biomasy,
w szczególności z odpadów i pozostałości rolniczych.
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Dokumenty strategiczne


Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (30 i 31 maja 2022 r. )
Konkluzje [CO EUR 19/CONCL 4) :
 przegląd postępów w jak najszybszym redukowaniu uniezależniania Unii
Europejskiej od importu gazu, ropy naftowej i węgla,
 w nawiązaniu do REPower EU Rada Europejska wzywa do ukończenia
i udoskonalenia europejskich sieci gazowych dzięki inwestowaniu
w infrastrukturę, w tym jej przystosowanie do projektów wodorowych,
 Rada Europejska wzywa Radę do szybkiego przeanalizowania wniosków
Komisji służących realizacji celów planu REPowerEU.
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Podsumowanie
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System „zielonych” i „błękitnych” certyfikatów - zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej
system świadectw pochodzenia, z uwagi na nowe wymogi udzielania pomocy publicznej,
jest systemem wygaszanym;



System „brązowych” certyfikatów - brak beneficjentów - aktualnie procedowany projekt
zmiany ustawy OZE (druk sejmowy UC99) likwiduje system brązowych certyfikatów;



System aukcyjny - wobec ilości beneficjentów należy przyjąć, że jest to system, który
w swym obecnym kształcie nie tworzy wystarczającej zachęty dla wytwórców biogazu
oraz energii elektrycznej z biogazu;



W systemach FIT/FIP - odnotowywany jest systematyczny przyrost nowych instalacji,
w szczególności o mocy do 500 kW;



Pojawia się coraz większa liczba mikroinstalacji biogazowych rolniczych, dla których
wprowadzono ułatwienia w zakresie wymogów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - dla osób fizycznych wystarczający jest wpis do ewidencji producentów,
o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Podsumowanie


Biometan:
 brak regulacji dotyczących tworzenia systemu lokalnych sieci dystrybucyjnych,
 brak obowiązujących regulacji w zakresie parametrów zatłaczanego paliwa
oraz technicznego dostosowania sieci - procedowany jest projekt
rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie systemowe gazowe
(nr druku 422), regulujący te kwestie;
 bariery techniczne i ekonomiczne;



Wodór:
 brak regulacji prawnych dotyczących zasad prowadzenia działalności
gospodarczej,
 brak odpowiednich i akceptowalnych społecznie warunków wytwarzania oraz
magazynowania,
 wyzwania inwestycyjne związane z nową infrastrukturą i transportem wodoru,
 bariery techniczne i ekonomiczne.
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Dziękuję za uwagę

Warszawa, 2022

