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mgr Arkadiusz Derkacz 
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WYBRANE ZAGADNIENIA 

z obszaru energii 

odnawialnej 
 

dr inż. Agnieszka Kasprzycka   
 
 



Agnieszka Kasprzycka

prof. dr hab. Jerzy Tys

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

Laboratorium Fermentacji  Metanowej 

• Negatywne oddziaływanie na środowisko – emisja związków węgla 
i siarki

• Zmiany klimatyczne
• Wyczerpanie się zasobów
• Energia nieodnawialna

20%

60%

20%

Węgiel kamienny i
brunatny

Ropa naftowa i gaz
ziemny

Energia atomowa

Światowa produkcja energii



I. To energia uzyskiwana z innych źródeł niż nieodnawialne zasoby 

ziemi: gaz, węgiel czy ropa. Ten typ energii Jest całkowicie 

ekologiczny i wykorzystuje naturalne warunki atmosferyczne lub 

geologiczne Ziemi. Powstaje dzięki zjawiskom naturalnym, takim 

jak wiatr, słońce, fale morskie czy ciepło ziemi. W niedługim 

czasie, kiedy zabraknie surowców nieodnawialnych, będzie to 

jedyne źródło energii na Ziemi.

II. Znikomy wpływ na środowisko naturalne

III. Elektryczność dla ludzi na terenach gdzie nie ma innych źródeł 

energii

Energia odnawialna

Ekologiczne domy

• kompleksowe rozwiązania,

• zagospodarowanie ścieków 

- mini oczyszczalnie,

• panele słoneczne.



Odnawialne źródła energii w Polsce

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki dane na dzień 31.12.2011 r. 

Elektrownie Ilość instalacji
Moc instalacji 

[MW]

Technologii 
współspalania

47 0,0

Wodne 743 951,389

Wiatrowe 526 1616,361

Słoneczne 6 1,124

Biomasowe 19 409,679

Biogazowe 171 103,487

Elektrownie Ilość instalacji
Moc instalacji 

[MW]

Biogaz z oczyszczalni ścieków 3 1.200

Biogaz rolniczy 1 1.200

Biogaz składowiskowy 1 0.500

Z biomasy z odpadów drewnopochodnych 
i celulozowo-papierniczych

1 2.600

Energia słoneczna 1 0.021

Energia wiatrowa 1 1.500

Energia wodna 
przepływowa

0.3 MW 22 1.200

1.0 MW 1 0.370

Współspalanie (paliwa kopalne + biomasa) 2
0.0 

(nie można znaleźć mocy)

Odnawialne źródła energii 
w województwie lubelskim
Źródło:  Urząd Regulacji Energetyki dane na dzień 31.12.2011 r. 



Energia słoneczna

Średnioroczna ilość promieniowania słonecznego na powierzchnię 
poziomą Ziemi, w Polsce waha się w granicach 950-1250kWh/m2,  
(60% powierzchni powyżej 1000 kWh/m2).

Żródło: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?en=&europe=

Promieniowanie słoneczne docierające do kolektorów lub ogniw 
słonecznych ze względu na ich nachylenie względem powierzchni 
Ziemi zależy od:

• promieniowania bezpośredniego – padającego prostopadle na 
powierzchnię absorbującą,

• promieniowania rozproszonego,
• promieniowania odbitego od innych powierzchni - albedo.

Żródło: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?en=&europe=



Głównie do ogrzewania wody użytkowej

Żródło: Renewalbe and Alternative Energy

Energia słoneczna

Energia wiatru

http://www.globenergia.pl

• ograniczony zasięg – opłacalne na terenach wietrznych,

• wymaga dużego nakładu kosztów,

• całkowicie ekologiczne,

• bezodpadowe.



Energia wiatru

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to energia zakumulowana w głębi Ziemi 

w postaci gorących skał i wód. Jest ona praktycznie niewyczerpalna gdyż 

pochodzi z wnętrza Ziemi w wyniku konwekcji i przewodzenia. Geotermia 

opiera się na gorących skałach lub wodach poniżej 1000 m, na mniejszych 

głębokościach temperatury skał i wód nadają się jedynie do 

wykorzystania w płytkiej geotermii wspomaganej przez pompy ciepła. 

Skorupa ziemska zbudowana jest ze skał osadowych i wulkanicznych 

o różnej przewodności cieplnej. Im skorupa jest bardziej skonsolidowana 

i starsza tym stanowi lepszy ekran dla przewodnictwa ciepła.



Źródła energii geotermalnej ze względu na stan skupienia nośnika ciepła 

i jego wysokość temperatury można podzielić na następujące grupy: 

• grunty i skały do głębokości 2500 m, z których ciepło pobiera się za pomocą pomp 

ciepła, 

• wody gruntowe jako dolne źródło ciepła dla pomp grzejnych, 

• wody gorące, wydobywane za pomocą głębokich odwiertów eksploatacyjnych, 

• para wodna wydobywana za pomocą odwiertów, mająca zastosowanie do produkcji 

energii elektrycznej, 

• pokłady solne, z których energia odbierana jest za pomocą solanki lub cieczy 

obojętnych wobec soli, 

• gorące skały, gdzie woda pod dużym ciśnieniem cyrkuluje przez porowatą strukturę 

skalną. 

Energia geotermalna

• spalanie biomasy (drewno i jego odpady, słoma, rośliny energetyczne):
– bezpośrednio - ogniska, piece

– gazyfikacja w gazyfikatorach, a następnie spalanie gazu palnego

• spalanie śmieci komunalnych (bezpośrednio lub gazyfikacja),

• wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych,

• wytworzenie alkoholu etylowego za pomocą fermentacji alkoholowej 
z  trzciny cukrowej, ziemniaków (silniki paliwowe),

• fermentacja metanowa biomasy organicznej (odpady z produkcji rolnej, 
przemysłu spożywczego). Powstały biogaz zasila silniki spalinowe, które 
napędzają np. generatory prądu elektrycznego (spalanie w paleniskach 
kotłowych),

• wykorzystanie gazu wysypiskowego (stosowana jest technologia 
odmienna niż w poprzedniej kategorii).

Energia biomasy



Lp. Miejscowość 
Moc 

biogazowni
MW

Stosowany substrat

1 Kostkowice 0,6
Gnojowica, pozostałości po produkcji gliceryny, tłuszczy, osadów 

rzepakowych resztek poubojowych, gorzelnianych, 
kuchennych i spożywczych

2 Kujanki 0,3 Gnojowica, gliceryna

3 Łany Wielkie 0,525 Obornik, wywar gorzelniczy

4 Nacław 0,625 Gnojowica, kiszonka z kukurydzy, gliceryna

5 Niedoradz 0,252

6 Płaszczyca 0,625 Gnojowica, kiszonka kukurydzy, odpady roślinne

7 Skrzatusz 0,53 Wywar gorzelniany, odpady rolnicze

8 Studzionka 0,3 Gnojowica, odpady z gospodarstwa

9 Świdnica 0,9 Kiszonka, odpady rolnicze

10 Świelin 0,625 Gnojowica

11 Szewń
Przydomowa biogazownia rolnicza I-sza tego typu instalacja w Polsce. 

Dzienny wkład ~50kg płodów rolnych, odpadów organicznych

Energia biomasy



Lp. Miejscowość 
Moc 

biogazowni
MW

Stosowany substrat

12 Grzmiąca 1,6

13 Kalsk 1,14 Gnojowica, kiszonka z kukurydzy, sorgo

14 Koczale 2,126 gnojowica, kiszonka kukurydzy, gliceryna

15 Liszkowo 2,126 Pozostałości z produkcji roślinnej

16 Pawłówek 0,946 Gnojowica, odpady z rzeźni

17
Piaski 
(Siedliszczki)

0,99 Kiszonka z kukurydzy, serwatka

18 Uhnin 1,27 kiszonka z kukurydzy i traw, wywar gorzelniany

19 Uniechów 1,063 Gnojowica, kiszonka z kukurydzy

Energia biomasy

28%

26%
17%

13%

12%

4% Odpady pogorzelniane

Kiszonka z kukurydzy

Odpady z przemysłu
owocowo-warzywnego

Odpady poubojowe

Gnojowica bydlęca

Produkty uboczne przemysłu
mleczarskiego

Najczęściej stosowane substraty w biogazowniach rolniczych w Polsce



SUBSTRAT
ROŚLINNY

SUCHA 
MASA

[%]

SUCHA MASA 
ORGANICZNA

[%]

ZAWARTOŚĆ 
CH4 [%]

UZYSK 
BIOGAZU 

m3/ 1t SMO

Kiszonka 
z kukurydzy

20-35 85-95 50-55 450-700

Kiszonka 
z całych roślin (żyto)

30-35 92-98 55 550-680

Liście buraczane 16-18 75-80 54-55 550-600

Kiszonka 
z trawy – I pokos 

p. kwitni.
38-40 79-88 56 694

Kiszonka z trawy –
I pokos w środku 

kwitni.
38-40 75-89,8 55 596

Koniczyna 80-88 88-93 56 581

Słoma jęczmienna 86,0 -93 52 427



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
PROCES FERMENTACJI 

metanowej sposobem  
na otrzymywanie 

pełnowartościowego nawozu 
organicznego  

 

mgr inż. Ewelina Paprota   
 
 



Proces fermentacji metanowej 
sposobem na otrzymywanie 
pełnowartościowego nawozu 

organicznego 

mgr inż. Ewelina Paprota

Pojęcie biogazu rolniczego

Biogaz rolniczy, wg ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r.(Dz. U. Nr 

21. Poz. 104), jest to paliwo gazowe otrzymywane z surowców 

rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych 

odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości 

przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie 

fermentacji metanowej. 

Źródło: Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 21. Poz. 104).



Białka, węglowodany, tłuszcze

HYDROLIZA                                 H2O

Aminokwasy, cukier, kwasy tłuszczowe

Powstawanie kwasów

Niższe kwasy

kw. propionowy; kw. 

masłowy

Pozostałe

kw. mlekowy; alkohole

Powstawanie kwasu octowego

Kwas octowy H2 + CO2

BIOGAZ 

Metan (CH4) + CO2 + H2S

Podział metod wytwarzania biogazu

Ze względu na liczbę etapów procesu technologicznego:

- jednoetapowy - nie występuje przestrzenne rozdzielenie różnych faz 

procesu technologicznego fermentacji. Wszystkie fazy procesu 

technologicznego są przeprowadzane w jednym zbiorniku.

- dwuetapowy

- wieloetapowy 

Dokonuje się przestrzennego oddzielenia poszczególnych faz procesu 

technologicznego na różne zbiorniki. 

W metodach dwuetapowych na przykład faza hydrolizy 

i zakwaszania jest przeprowadzana w zbiorniku zewnętrznym.

Źródło: F. Scholwin, H. Gattermann, A. Schattauer, P. Weiland.: Technika instalacji do wytwarzania biogazu. Biogaz - produkcja, 

wykorzystanie. 



Podział metod wytwarzania biogazu

Ze względu na temperatura procesu technologicznego

• psychrofilowa 4°C - 30°C

• mezofilowa     31°C - 40°C

• termofilowa 50°C - 65°C

Źródło: F. Scholwin, H. Gattermann, A. Schattauer, P. Weiland.: Technika instalacji do wytwarzania biogazu. Biogaz -

produkcja, wykorzystanie. 

Podział metod wytwarzania biogazu

Ze względu na tryb napełniania materiałem

- nieciągły

- proces okresowy 

- metoda zbiorników wymiennych

- quasi-ciągły

- ciągły

- metoda przepływowa

- metoda magazynowa

- kombinowana metoda przepływowo-magazynowa

Źródło: F. Scholwin, H. Gattermann, A. Schattauer, P. Weiland.: Technika instalacji do wytwarzania biogazu. Biogaz -
produkcja, wykorzystanie. 



Podział metod wytwarzania biogazu

Proces okresowy

Źródło: F. Scholwin, H. Gattermann, A. Schattauer, P. Weiland.: Technika instalacji do wytwarzania biogazu. Biogaz -

produkcja, wykorzystanie. 

Podział metod wytwarzania biogazu

Metoda zbiorników wymiennych

Źródło: F. Scholwin, H. Gattermann, A. Schattauer, P. Weiland.: Technika instalacji do wytwarzania biogazu. Biogaz -

produkcja, wykorzystanie. 



Podział metod wytwarzania biogazu

Metoda przepływowa

Źródło: F. Scholwin, H. Gattermann, A. Schattauer, P. Weiland.: Technika instalacji do wytwarzania biogazu. Biogaz -

produkcja, wykorzystanie. 

Podział metod wytwarzania biogazu

Metoda magazynowa

Źródło: F. Scholwin, H. Gattermann, A. Schattauer, P. Weiland.: Technika instalacji do wytwarzania biogazu. Biogaz -

produkcja, wykorzystanie. 



Podział metod wytwarzania biogazu

Kombinowana metoda przepływowo-magazynowa

Źródło: F. Scholwin, H. Gattermann, A. Schattauer, P. Weiland.: Technika instalacji do wytwarzania biogazu. Biogaz -

produkcja, wykorzystanie. 

Podział metod wytwarzania biogazu

Ze względu na zawartość substancji suchej w substratach

• fermentacja mokra  - zawartość masy suchej 

w fermentorze wynosi od 12 do 15% i przy tej zawartości wody 

możliwe jest pompowanie materiału

• fermentacja sucha - jeśli zawartość masy suchej wzrośnie 

powyżej 16%, to materiał przeważnie traci zdolność do 

pompowania 

Źródło: F. Scholwin, H. Gattermann, A. Schattauer, P. Weiland.: Technika instalacji do wytwarzania biogazu. Biogaz -

produkcja, wykorzystanie. 



Źródło: Głodek E.: Przewodnik- Biogazownie Utylizacyjne. Opole. 2010.

Pozostałość pofermentacyjna

Substancja pofermentacyjna jest to mieszanina fazy ciekłej i stałej. 

Fazę ciekłą stanowią związki mineralne rozpuszczone w wodzie, 

natomiast faza stała to związki organiczne i mineralne  

nierozpuszczone w wodzie.

Źródło: Kowalczyk Juśko A.: Substancja pofermentacyjna jako nawóz. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów 

energetycznych. Biogazownie rolnicze – szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego 

oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Kielce. 2010



Pozostałość pofermentacyjna

Pozostałość 

pofermentacyjna

biomasa bakterii metanowych

nieprzefermentowane związki organiczne

składniki mineralne

Źródło: Kowalczyk Juśko A.: Źródło przychodu czy kłopotu?. Agroenergetyka. 2010. nr 3. s.36-39.

Pozostałość pofermentacyjna

W wyniku tego procesu zachodzą również istotne zmiany w składzie 

chemicznym substratów. Najważniejsze to:

• usunięcie związków węgla łatwo ulegających przemianom,

• pozostawienie związków węgla trudno rozkładalnych, jak ligniny, 

włóknik, itp.,

• rozłożenie substancji koloidowych, śluzowych, itp.,

• przekształcenie związków azotu w azot amonowy (90%),

• zniszczenie bakterii i wirusów chorobotwórczych oraz jaj helmintów,

• zwiększenie zawartości aminokwasów i witaminy B12,

• zasadnicze zmniejszenie ilości substancji zużywających tlen,

• brak istotnych zmian ilościowych i jakościowych pozostałych 

substancji biogennych, jak: P, K, Na, Ca, Mg, mikroelementy

Źrodło: Kowalczyk Juśko A.: Źródło przychodu czy kłopotu?. Agroenergetyka. 2010. nr 3. s.36-39. 



Pozostałość pofermentacyjna

Uwarunkowania prawne dotyczące pozostałości pofermentacyjnej: 

• rozporządzenie ministra środowiska z dnia 27 września 2001 roku 
w sprawie katalogu odpadów

• 19 06 06 czyli do odpadów z beztlenowego rozkładu odpadów.

• odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 
(19 06 03, 19 06 04) 

• odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych 
i roślinnych (19 06 05, 19 06 06).  

• ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. i akty wykonawcze do 
tej ustawy. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112,poz.1206).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(Dz.U Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Pozostałość pofermentacyjna

• rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10.

• ex19 06 05 – ciecze z beztlenowego rozkładu gnojowicy, 

odpadów roślinnych lub roślin,

• ex19 06 06 – przefermentowane odpady z beztlenowego 

rozkładu gnojowicy, odpadów roślinnych i zwierzęcych

• rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z 3 października 2002 roku.

Źródło: Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające 

przepisy zdrowotne związane z ubocznymi produktami zwierzęcymi nie przeznaczonymi do spożycia przez ludzi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2007 r. nr 228, 

poz. 1685).



Pozostałość pofermentacyjna

Kontrola pozostałości pofermentacyjnej obejmuje:

• zawartość suchej masy;

• zawartość azotu;

• zawartość materii organicznej – węgla;

• określenie stosunku C:N;

• obecność niepożądanych związków organicznych;

• zawartość składników pokarmowych,

• zawartość metali ciężkich;

• obecność patogenów 

Źródło: Kowalczyk Juśko A.: Substancja pofermentacyjna jako nawóz. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów 

energetycznych. Biogazownie rolnicze – szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego 

oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Kielce. 2010

Pozostałość pofermentacyjna

Sposoby uzdatniania i wykorzystania pozostałości 

pofermentacyjnej:

• Rozrzucenie na polach lub łąkach, bez wcześniejszego 

przetworzenia,

• Rozdzielenie fazy stałej od płynnej - do oddzielenia frakcji 

ciekłej od stałej stosuje

się taśmowe prasy filtracyjne,

wirówki, separatory ślimakowe

lub śrubowe. 

Źródło: Kowalczyk Juśko A.: Substancja pofermentacyjna jako 

nawóz. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze – szansą na zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów. Kielce. 2010

Kowalczyk Juśko A.: Źródło przychodu czy kłopotu?. Agroenergetyka. 2010. nr 3. s.36-39



Frakcja ciekła może być rozlewana jako nawóz płynny, zawracana do 

zbiornika z substratem lub do modułu, który oddzieli substancje 

odżywcze od wody. Frakcja ta zawiera około 20 % fosforu i 80 % azotu 

(w tym 90 % w postaci amonowej, łatwiej dostępnej dla roślin), przy 

zawartości suchej masy od 2-2,5 %.

Frakcja stała zawiera od 80–85 % fosforu oraz od 20–25 % azotu w 

formie organicznej. Zawartość suchej masy we frakcji płynnej wynosi 

od 30-35 %. Po kompostowaniu frakcja ta nadaje się do nawożenia 

większości roślin uprawnych i warzyw. 

Po dalszym zagęszczeniu, na przykład 

przez dodatek rozdrobnionego dolomitu 

i wzbogaceniu odpowiednimi

dodatkami lub mikroelementami, 

uzyskuje się nawóz w postaci sypkiej.

Pozostałość pofermentacyjna

Pozostałość pofermentacyjna

• Separacja membranowa (mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, 

odwrócona osmoza),

• Odparowanie (zapotrzebowanie procesu na ciepło) - zmniejszenie 

objętości odpadów pofermentacyjnych i zwiększenie stężenia 

substancji odżywczych. Otrzymana woda jest oczyszczana tak, 

żeby mogła zostać odprowadzona do zbiorników otwartych. 

Pozostały koncentrat może zostać rozrzucony na polach. 

Zmniejszenie ilości odpadów pofermentacyjnych pozwala na 

zmniejszenie kosztów związanych z rozrzucaniem pozostałości 

oraz na zmniejszenie wymaganej objętości zbiorników na odpady 

pofermentacyjne.

Źródło: Kowalczyk Juśko A.: Substancja pofermentacyjna jako  nawóz. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów 

energetycznych. Biogazownie rolnicze – szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz 

dywersyfikację źródeł przychodów. Kielce. 2010



Pozostałość 
pofermentacyjna

• Przetworzenie do postaci nawozu organiczno-mineralnego OrCal, 

działającego bio-stymulująco na rozwój roślin. Według badań 

Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

nawóz powoduje wzrost biomasy roślin od 20 – 40 % oraz 

podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%.

• Skład chemiczny - OrCal®

• zawartość tlenku wapnia (CaO) min. 40%

• zawartość substancji organicznej min. 30%

• zawartość azotu (N) min. 3,60%

• zawartość fosforu (P205) 1,30%

• zawartość potasu (K20) 0,29%

• magnez (MgO)

Źródło: Kowalczyk Juśko A.: Substancja pofermentacyjna jako nawóz. Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów 

energetycznych. Biogazownie rolnicze – szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz 

dywersyfikację źródeł przychodów. Kielce. 2010

http://www.multichem-eko.pl/produkty-nawozy-mineralno-organiczne

Pozostałość pofermentacyjna jako nawóz

• ustawy o nawozach i nawożeniu jest rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, która nakłada 

obowiązek przeprowadzenia badań pozostałości 

pofermentacyjnej wykorzystywanej w celach nawozowych. 

Nawozy są badane pod kątem przydatności do nawożenia roślin i 

zwiększania żyzności gleb.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu(Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późniejszymi zmianami).



Pozostałość 
pofermentacyjna 

jako nawóz

Parametr Jednostka Wartość

Substancja organiczna % s.m. >=30

Chrom (Cr) mg/kg s.m. <=100

Kadm (Cd) mg/kg s.m. <=5

Nikiel (Ni) mg/kg s.m. <=60

Ołów (Pb) mg/kg s.m. <=140

Rtęć (Hg) mg/kg s.m. <=2

Potas (K2O) % masy >=0,2

Fosfor (F2O5) % masy >=0,2

Azot (N) % masy >=0,2

W nawozach organicznych limitowane są: 

• dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń – składników 

szkodliwych,

• minimalne wymagane 

zawartości składników 

organicznych i/lub 

nawozowych.

Źródło: Głodek E.: Przewodnik- Biogazownie Utylizacyjne. Opole. 2010

Pozostałość pofermentacyjna jako nawóz

• W substancji pofermentacyjnej niedopuszczalne jest 

występowanie żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. 

Trichuris sp., Toxocara sp. oraz bakterii z rodzaju Salmonella. 

Dodatkowo w przypadku utylizacji w biogazowni odpadów 

zwierzęcych ograniczeniu podlega liczba bakterii z rodziny 

Enterobacteriaceae. 

• Pozostałość pofermentacyjna, która nie spełnia kryteriów 

jakościowych dla nawozów organicznych lub środków 

wspomagających uprawę roślin jest klasyfikowana jako odpad   

zwany stabilizatem

Źródło: Głodek E.: Przewodnik- Biogazownie Utylizacyjne. Opole. 2010

Ministerstwo Środowiska: Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów (według stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2008 r.)
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Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

• lasy
• sady 
• zadrzewienia

• jednoroczne
• wieloletnie

• roślinne
• zwierzęce
• przemysłowe



Drewno i odpady drzewne

Przeciętny przyrost lasu:

- sosnowego – 3,9 t/rok/ha

- świerkowego – 5,1 t/rok/ha

Słoma



Porównanie właściwości słomy z innymi paliwami

Cechy charakterystyczne Jednostka
Słoma 
żółta

Słoma 
szara

Węgiel Gaz
Zrębki

drzewne

Wilgotność

Zawartość popiołu

Zawartość węgla

Zawartość tlenu

Zawartość wodoru 

Zawartość chloru 

Zawartość azotu

Zawartość siarki

Składniki lotne

Wartość opałowa

Ciepło spalania

Temperatura mięknięcia popiołu

Temperatura kuleczkowania 

pop.

Temperatura płynięcia popiołu

% wag.

% s.m.

% wag.

% wag.

% wag.

% wag.

% wag.

% wag.

% wag.

MJ/ kg

MJ/ kg

oC

oC

oC

15

4 

42

37

5,0

0,75

0,35

0,16

70

14,4

18,2

950

1050

1150

15

3

43

38

5,2

0,20

0,41

0,13

73

15

18,7

1100

1150

1250

12

12

59

7,3

3,5

0,08

1,0

0,8

25

25

32

1175

1225

1275

0,0

0,0

75

0,9

24

-

0,9

0,0

100

48

48

-

-

-

40

0,6-1,5

50

43

6

0,02

0,3

0,05

70

10,4

19,4

Właściwości fizyczne wybranych paliw stałych

Rodzaj i postać materiału

masa 
usypowa

Wartość opałowa

kg/m3 MW/m3 GJ/m3

Słoma: luźna

pocięta

prasowana (wymiary w cm):

bele sześcienne 46-36-80

bele cylindryczne, średnica 120-150

bele sześcienne 80-80-240

bele sześcienne 120-120-240

brykiety

20-50

40-60

90-100

110

140

165

300-450

0,07-0,16

0,13-0,19

0,29-0,32

0,35

0,45

0,53

0,99-1,48

0,25-0,58

0,47-0,68

1,04-1,15

1,26

1,62

1,91

3,56-5,33

Drewno: pnie

zrębki

wióry

trociny

brykiety

200-500

250-350

200-300

150-200

600-800

0,86-2,15

1,07-1,51

0,86-1,29

0,65-0,86

2,53-3,44 

3,09-7,74

3,85-5,43

3,09-4,64

2,34-3,06

9,11-2,38 

Węgiel
kamienny:

orzech i groszek

miał

700-825

800-925

4,86-5,73

5,56-6,43

17,50-0,63

20,00-3,13

Koks 350-570 2,92-4,75 10,50-7,10



Zależność wartości energetycznej od wilgotności słomy
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Słoma jęczmienna Słoma pszenna Słoma rzepakowa

Problemy:

• niestabilność zbiorów,

• rozdrobnienie dostawców,

• zmienna jakość, 

• brak firm logistycznych,

• w niektórych regionach brak dużych 
gospodarstw.



• RZEPAK

• ZIEMNIAKI

• BURAKI

• KUKURYDZA

• ZBOŻA

• OWIES

• FORMY DRZEWIASTE

• ŚLAZOWIEC

• TOPINAMBUR

• TRAWY

KUKURYDZA

Plony

- ziarna: 4-6 t/ha  

- suchej masy całych roślin:  11 – 13 t s.m./ha 

- słoma: 7 – 9 t s.m./ha

Wykorzystanie na cele energetyczne

- słoma

- całe rośliny – fermentacja metanowa

- ziarno – fermentacja etanolowa

Rodzaj słomy Wartość opałowa 

słomy suchej

[MJ/kg]

Wilgotność słomy 

świeżej

[%]

Wartość opałowa słomy 

świeżej

[MJ/kg]

Pszenna

Jęczmienna

Kukurydziana

17,3

16,1

16,8

12 – 22

12 – 22

40 - 60

12,9 – 14,9

12,0 – 3,9

4,3 – 8,2



Rok 2004 – normalny
[t/ha]

Rok 2006 – suchy
[t/ha]

Sucrosorgo 506 91,4 48,3

Kukurydza (odm. Magister) 62,8 19,6

Sucrosorgo 506 + kukurydza 1:1 71,4 35,7

Sorgo

• małe wymagania wodne

• duży potencjał plonowania

• odporność na patogeny (obecnie)

Wieloletnie rośliny energetyczne



Topola (Populus L.)

Rodzaj obejmuje ok. 40 gatunków

Topole rodzime:

- biała

- czarna

- szara

- osika

Zbiory w skróconym cyklu co 5-6 lat

Wysokie wymagania wodno – glebowe

Wysokie koszty założenia plantacji

Robinia akacjowa 
(Robinia pseudacacia L.)

Małe wymagania wodno – glebowe

Cykl produkcyjny 15 –20 lat

Wysoka wartość opałowa

Korzystny wpływ na glebę

Walory estetyczne

- rozłożyste korony

- białe pachnące kwiaty



Wierzba wiciowa 
(Salix viminalis L.)

Wymagania klimatyczno-glebowe:

- gleby mineralne i organiczne,

- różnorodne warunki siedliskowe,

- gleby klas III-V,

- znosi nadmiar i niedostatek wody,

- w uprawie 15-20 lat

Plonowanie:

- 8 – 20 t/ha rocznie 

(24 – 60 t/ha w 3 – letniej rotacji)

Wykorzystanie na cele 
energetyczne:

- bezpośrednie spalanie 

zrębki wierzbowe 

(wartość opałowa 19,2 MJ/kg 
s.m.), 

Wierzba w pierwszym roku wegetacji 

Zakładanie plantacji wierzby

• Staranne przygotowanie gleby

- odchwaszczenie - Roundup

- wyrównanie pola

• Termin sadzenia - wczesna wiosna

• Sposób rozmnażania - sztobry - odcinki 

pędów o długości 10-25 cm

• Głębokość sadzenia - górny koniec 

sadzonki 2 cm nad ziemią

• Rozstawa rzędów - układ pasowy

0,7 i 1,3 m, w rzędzie 0,5 m

• Obsada roślin 18-20 tys. sztobrów/ha

• Sadzenie ręczne lub mechaniczne
Odchwaszczanie 

mechaniczne wikliny



Prowadzenie łanu i ochrona

• W I roku - mechaniczne spulchnianie 

międzyrzędzi (maj)

- zwalczanie chwastów: chemiczne - Afalon

50 WP, Sencor 70 WG  lub mechaniczne

- nawożenie: 

wiosna - 30-60 kg N, 30 kg P2O5, 80 kg K2O

lipiec - 20-60 kg N

• W kolejnych latach użytkowania nawożenie 

w miarę potrzeb

Kultywatorowanie plantacji 

wikliny

• Termin zbioru - XII - III

• pierwszy zbiór po 3-5 latach

• w ciągu całego okresu 

użytkowania 5-8 zbiorów

• zbiór mechaniczny za pomocą  

piły łańcuchowej

• po zbiorze - rozdrobnienie (rębak)

• przechowywanie - w postaci 

łodyg lub zrębków

Zbiór wierzby



Parametry energetyczne biomasy wierzby

Parametr

Stan

roboczy analityczny suchy
suchy i 

bezpopiołowy

Wilgoć przemijająca [%] 40,0 - - -

Wilgoć analityczna 
(powietrzno-sucha) [%]

2,6 3,1 - -

Wilgoć całkowita [%] 41,6 3,1 - -

Popiół [%] 1,0 1,6 1,7 -

Substancja palna [%] 57,4 95,2 98,3 -

Ciepło spalania [MJ/kg] 10,9 18,2 18,7 19,1

Wartość opałowa [MJ/kg] 9,3 17,0 17,6 17,9

Siarka całkowita [%] 0,127 0,210 0,217 0,221

Chlor [%] 0,005 0,008 0,008 0,008

Węgiel [%] 31,4 52,1 53,8 54,7

Ślazowiec pensylwański 
Sida hermaphrodita R.

Wymagania klimatyczno-glebowe

- wszystkie typy gleb do kl. V

- w przypadku rozmnażania generatywnego unikać 

gleb zlewnych i zaskorupiających się

- odporny na okresowe susze

- wysoka zimotrwałość

- różnorodność form

- uprawa 15-20 lat

Roślina ślazowca pensylwańskiego 



Rozmnażanie ślazowca pensylwańskiego

Rozmnażanie generatywne – wiosną

w starannie przygotowaną, odchwaszczoną 

glebę

- siewnik zbożowy

- 5-6 kg nasion/ha

- rozstawa rzędów 60-70 cm

- głębokość siewu 1-1,5 cm

- możliwy wysiew do doniczek   celulozowo-

torfowych

Rozmnażanie wegetatywne

- sadzonki korzeniowe (8-10 cm odcinki  

korzeni) na głębokość 6-8 cm

- sztobry (15-20 cm odcinki pędów)

- uprawa 15-20 lat

Materiał do rozmnożeń ślazowca: 
sadzonka z pędu, korzenia 

i rozsada

Prowadzenie plantacji ślazowca

Nawożenie

- 100 kg N, 60-90 kg P2O5, 150 kg K2O

Pielęgnacja 

- przed założeniem plantacji staranne 

odchwaszczenie - młode rośliny wrażliwe na 

zachwaszczenie

- w kolejnych latach chwasty nie stanowią 

konkurencji dla ślazowca, wskazane 

międzyrzędowe spulchnianie gleby przed 

ruszeniem wegetacji

- w przypadku wystąpienia chorób (zgnilizna 

twardzikowa Sclerotinia sclerotiorum) -

Funaben 03 PA, Benlate 50 WP, Sandofan

Manco 64 WP

- nie uprawiać po słoneczniku, fasoli, tytoniu

Rośliny ślazowca 

pensylwańskiego w pierwszym 

roku wegetacji (lipiec)



Zbiór ślazowca 
pensylwańskiego 

na cele energetyczne

• Termin - IX-II (po przymrozkach)

• Narzędzia - kosiarka mechaniczna, kosa 
spalinowa  

• Po zbiorze można rozdrobnić - rębak

• Plon ~12 t s.m/ha

Wykorzystanie na cele energetyczne:

- bezpośrednie spalanie -

łodygi grube – 11,9 MJ/kg,

łodygi cienkie – 14,5 MJ/kgŚlazowiec pensylwański po 

zakończeniu wegetacji

Parametry energetyczne biomasy ślazowca

Parametr

Stan

roboczy analityczny suchy
suchy i 

bezpopiołowy

Wilgoć przemijająca [%] 8,8 - - -

Wilgoć analityczna 
(powietrzno-sucha) [%]

6,0 6,1 - -

Wilgoć całkowita [%] 14,3 6,1 - -

Popiół [%] 2,0 2,2 2,3 -

Substancja palna [%] 83,7 91,8 97,7 -

Ciepło spalania [MJ/kg] 15,8 17,3 18,4 18,9

Wartość opałowa [MJ/kg] 14,4 16,1 17,3 17,7

Siarka całkowita [%] 0,030 0,033 0,035 0,036

Chlor [%] 0,019 0,021 0,022 0,022

Węgiel [%] 46,1 50,5 53,8 55,0



Ślazowiec 
pensylwański jako 
roślina miododajna

Gatunek Wydajność miodowa 

(kg/ha)

Ślazowiec pensylwański

Esparceta siewna

Facelia błękitna

Gryka zwyczajna

Koniczyna czerwona

Lucerna mieszańcowa

Rzepak jary

Rzepak ozimy

110-143

80-180

180-500

100-200

50-100

130-190

50-110

60-170

Topinambur 
Helianthus tuberosus

(słonecznik bulwiasty, bulwa)

Wymagania klimatyczno-glebowe:

• gleby średnio zwięzłe, raczej żyzne, 

dostatecznie wilgotne

• nie nadaje się na gleby podmokłe i silnie 

kwaśne

• przedplon - wszystkie rośliny uprawne, 

niezbyt zachwaszczone odłogi

Gatunek jednoroczny, odrasta z bulw 

zimujących w glebie, nie wymaga 

odnawiania przez kilka lat

Ogólny pokrój rośliny 

topinamburu



Topinambur Helianthus tuberosus

Zakładanie plantacji topinamburu

Rozmnażanie wegetatywne - bulwy

 sadzenie wiosną lub jesienią w dobrze 

przygotowaną glebę

 sadzenie ręczne lub sadzarką do 

ziemniaków

 głębokość 10-15 cm (jesień) lub 5-10 cm 

(wiosna)

 rozstawa rzędów 0,7-1 m, w rzędach 50-60 

cm

 1,5 t sadzeniaków/haBulwy Młode rośliny 

topinamburu

Prowadzenie łanu i pielęgnacja topinamburu

• Po wschodach - bronowanie

- w miarę potrzeby pielenie międzyrzędzi

- obredlanie

- po zacienieniu międzyrzędzi 

nie ma dalszej potrzeby 

odchwaszczania

• Nawożenie mineralne: 80-120 kg N/ha, 

60-80 kg P2O5, 60-120 kg K2O

- nawożenie azotowe w 2 dawkach - 1/2 przed sadzeniem (razem z P i K), 1/2 kiedy 

rośliny mają ok. 50 cm wysokości

• Odnawianie plantacji - orka wzdłuż rzędów, nawożenie mineralne

- po wschodach przerzedzenie roślin opielaczem wzdłuż i w poprzek rzędów aby 

uzyskać obsadę 3-4 roślin na 1 m2



Zbiór topinamburu

Zbiór:
 zbiór części nadziemnych po zaschnięciu roślin w okresie późnojesiennym

 maszyny - sieczkarnia samobieżna z przyczepą, kosa spalinowa

 zbiór bulw – kopaczka elewatorowa lub ręcznie

Plonowanie:

 Plon słomy 10–16 t s.m/ha

 Średni plon bulw 10 – 30 t św.m./ha

Wady:

 Łatwo wylega

 Zachwaszcza pole

 Bez odnawiania karłowacieje

Plantacje topinamburu w Czerninie i Jeziórku

Wykorzystanie na cele energetyczne:

- bezpośrednie spalanie – brykiety, pelety

- fermentacja metanowa –

wydajność biogazu  8 320 m3/ha

- fermentacja etanolowa bulw –

wydajność etanolu 2 610 l/ha



Trwałe użytki zielone

Znaczna ilość biomasy

Nieracjonalne wykorzystanie

Naturalna sukcesja

Miskant olbrzymi Miscanthus sinensis giganteus (trawa słoniowa)

Miskant cukrowy Miscanthus sacchariflorus

• Niewielkie wymagania glebowe

• Ryzyko wymarzania

• Ściółkowanie w I roku

• Roślina o typie fotosyntezy C4

• Wysoki potencjał plonowania

• Długość okresu użytkowania 15-20 lat



Miskanty

Przygotowanie pola i  sadzenie

• jesienią nawożenie organiczne i głęboka orka,

• odchwaszczanie mechaniczne (kultywator, brona) lub chemiczne (np. 
Roundup), 

• rozmnażanie wegetatywne  – sadzonki  kłączowe o dł. 10 cm,

• rozstawa między roślinami  od 0,5 do 1 m,

• możliwe wysadzanie w podwójne  rzędy o rozstawie odpowiednio  0,7 m i 
1,75 m,

• obsada 1 – 4 rośliny na m2.

Miskanty

Pielęgnacja i nawożenie

• odchwaszczanie mechaniczne w międzyrzędziach w 1 roku,

• w przypadku dużego zachwaszczenia – herbicydy triazynowe, 

• w kolejnych latach odchwaszczanie zbędne (silne krzewienie),

• nawożenie: 60 kg N/ha; 50 kg P2O5/ha; 100 kg K2O/ha,

• można zastosować gnojowicę w ilości 30 m3/ha.



Miskanty

Plonowanie i zbiór

• wahania plonu w zależności od 

rodzaju gleby:

5-30 t s.m./ha 

• termin zbioru

zalecany w literaturze – luty, marzec

badania własne – jesień (zimowe straty 
plonów) 

• zbiór mechaniczny: silosokombajn 
rolujący 

lub rozdrabniający, kosiarka rotacyjna + 
prasa

Parametry energetyczne biomasy miskanta

Parametr

Stan

roboczy analityczny suchy
suchy i 

bezpopiołowy

Wilgoć przemijająca [%] 10,4 - - -

Wilgoć analityczna 
(powietrzno-sucha) [%]

6,6 6,7 - -

Wilgoć całkowita [%] 16,3 6,7 - -

Popiół [%] 4,0 4,4 4,7 -

Substancja palna [%] 79,7 88,9 95,3 -

Ciepło spalania [MJ/kg] 14,9 16,7 17,9 18,7

Wartość opałowa [MJ/kg] 13,6 15,5 16,7 17,6

Siarka całkowita [%] 0,032 0,036 0,039 0,040

Chlor [%] 0,023 0,026 0,028 0,029

Węgiel [%] 47,0 52,4 56,1 58,9



Wymagania klimatyczno-glebowe:

- różnorodne typy gleb: bardzo suche, kamieniste, 
zlewne, zaskorupione

- wysoka zimotrwałość

Plonowanie:

- plonowanie na poziomie 17 – 28 t s.m./ha

Wykorzystanie na cele energetyczne:

- bezpośrednie spalanie –

wartość opałowa 17,0 MJ/kg s.m.

- fermentacja metanowa –

wydajność metanu 9 840 m3/ha

Spartina preriowa Spartina pectinata

Spartina preriowa

Agrotechnika:

• podobna jak w przypadku miskanta

• można zrezygnować z orki zimowej, 
nawożenia organicznego i wapnowania,

• rozmnażanie wegetatywne,

• obsada 2 rośliny na m2

• odchwaszczanie w pierwszym i drugim 
roku wegetacji – trawa luźnokępowa,

• zalecany zbiór zimowy ze względu na 
późne zasychanie i małe straty plonu,

• plonowanie na poziomie 17 – 28 t 
s.m./ha.

Plantacja spartiny w I roku 

wegetacji



Wykorzystanie na cele energetyczne:

- bezpośrednie spalanie –

wartość opałowa 17,0 MJ/kg s.m.

- fermentacja metanowa –

wydajność metanu 9 840 m3/ha

Spartina preriowa

Rośliny spartiny preriowej po 

zakończeniu wegetacji

Parametry energetyczne biomasy spartiny

Parametr

Stan

roboczy analityczny suchy
suchy i 

bezpopiołowy

Wilgoć przemijająca [%] 14,9 - - -

Wilgoć analityczna 
(powietrzno-sucha) [%]

6,2 6,4 - -

Wilgoć całkowita [%] 20,2 6,4 - -

Popiół [%] 3,4 4,0 4,3 -

Substancja palna [%] 76,3 89,6 95,7 -

Ciepło spalania [MJ/kg] 14,7 17,3 18,5 19,3

Wartość opałowa [MJ/kg] 13,3 16,1 17,3 18,1

Siarka całkowita [%] 0,094 0,110 0,117 0,123

Chlor [%] 0,132 0,156 0,166 0,174

Węgiel [%] 42,7 50,1 53,5 55,9



Porównanie opłacalności produkcji dla 

wybranych gatunków przy średniej cenie i plonie

Parametr Wierzba (cykl 3-
letni)

Miskant Ślazowiec

Koszty produkcji [zł/ha/rok] 1723 2945 2705

Plon [t s.m./ha/rok] 9 (7-11) 12 (9-15) 9 (7-11)

Koszt produkcji 

[zł/t s.m./rok]

191 (246-157) 245 (327-196) 301 (386-246) 

Cena [zł/t] 288 (256-320) 288 (256-320) 288 (256-320) 

Zysk/Strata [zł/t s.m./rok] 150 (79-207) 77 (-23-149) 35 (-67-111) 

Zysk/Strata [zł/ha/rok] 1351 (551-2279) 924 (-205-2241) 317 (-467-1226) 

Źródło: IUNG Puławy

PODSUMOWANIE

• Podstawowym surowcem dla energetyki przemysłowej są zrębki i 
odpady drzewne. Wykorzystywanie tych surowców będzie ulegało 
stopniowemu zmniejszeniu w związku z ograniczeniami prawnymi

• Szeroko dostępnym surowcem jest słoma. Ograniczeniem jej 
energetycznego wykorzystania jest jej niska gęstość usypowa, znaczne 
koszty granulacji i rozproszenie źródeł. Występują też sezonowe 
wahania plonu

• W tej sytuacji celowe jest zakładanie plantacji roślin jednorocznych lub 
wieloletnich. Warunki klimatyczno-glebowe kraju są odpowiednie do 
uprawy zarówno krajowych jak i introdukowanych do naszej strefy 
klimatycznej gatunków roślin energetycznych

• Występują duże rozbieżności kosztów założenia plantacji, nawet w 
przypadku tego samego gatunku roślin

• Pomocne byłoby tworzenie przedsiębiorstw – centrów logistycznych 
biomasy



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu

BIOMASA

… stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego ulegające biodegradacji pochodzące z produktów, 
odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej oraz z 
przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części 
pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji
(Rozp. Min. Gosp.i Pracy z dnia 09.12.2004 z późn. zm.)



Plantacje 

energetyczne

Roślinne produkty 

uboczne

Zwierzęce produkty 

uboczne

Odpady organiczne

Zbieranie, gromadzenie, przygotowanie do wykorzystania

Przygotowanie Transport Przechowywanie

Zwęglanie Zgazowanie Piroliza

Prasowanie/ekstrakcja

Ferment. 

alkoholowa
Rozkład 

beztlenowy

Rozkład 

tlenowy

Paliwo stałe Paliwo gazowe Paliwo ciekłe

SPALANIE

PRACA CIEPŁO

Przemiana cieplno-mechaniczna

Energia elektryczna Energia cieplna

Spalanie



Schemat technologiczny kotłowni z kotłami 
wsadowymi instalacji odbioru ciepła



Ciepłownia miejska
w Lubaniu

Spalanie ziarna owsa lub innej drobnej biomasy



Przystawka do spalania 
ziarna zainstalowana na 

tradycyjnym kotle 
węglowym

Wnętrze kotła z przystawką



Surowce biomasowe: 
ziarno i pelety

RZEPAK



Przemysłowe zastosowanie znajdują następujące technologie:

• zimna, w której proces otrzymywania „biopaliwa” prowadzony jest w temperaturze 
20÷70OC z użyciem katalizatorów

• gorąca, w której reakcje przebiegają w temperaturze 240OC i pod ciśnieniem ok.

10 MPa

TECHNOLOGIA PRODUKCJI BIOPALIWA RZEPAKOWEGO

Proces technologiczny wytwarzania biopaliwa na bazie roślin oleistych składa się z 
następujących grup czynności:

• wytłaczania oleju

• wytwarzania biopaliwa z oleju

• dystrybucji biopaliwa

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA PALIWA RZEPAKOWEGO 
W MAŁEJ SKALI



BUDOWA „GOSPODARSKIEJ” WYTWÓRNI PALIWA RZEPAKOWEGO

Wytwórnia paliwa z oleju rzepakowego 
W-400, 
o wydajności 400 litrów paliwa dziennie, 
produkcji PROMAR - Poznań

UPROSZCZONA 
TECHNOLOGIA PRZERÓBKI 

OLEJU RZEPAKOWEGO 
NA PALIWO OPRACOWANA

W PIMR



FERMENTACJA ETANOLOWA

Etanol wykorzystywany jest jako paliwo samoistne lub dodatek do benzyn

Etanol produkowany jest z surowców roślinnych o wysokiej zawartości 

węglowodanów:

•zboża,

•kukurydza,

•ziemniak.

GORZELNIA + BIOGAZOWNIA

Instalacja w Skrzatuszu

Produkcję etanolu można połączyć z produkcją biogazu

Surowce do produkcji biogazu: 

• wywar + biomasa

• wywar świeży lub przefiltrowany



Biogaz 

- to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji 
przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni 
ścieków oraz składowisk odpadów

- składa się z metanu (CH4) – 60-80%

dwutlenku węgla (CO2) – 20-30%

azotu (N2)
siarkowodoru (H2S)        1-5%
wodoru (H2)

Schemat biogazowni rolniczej
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Metody wzbogacania i oczyszczania 

biogazu 

dr Dariusz Wiącek

Zestawienie składu biogazu, biometanu i gazu ziemnego

(Rapp M. 2010)



Główne kierunki zastosowania biometanu:

• produkcja energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji (CHP),

• produkcja ciepła,

• transport.



Technologie stosowane podczas oczyszczania biogazu do biometanu:

• adsorpcja zmiennociśnieniowa (PSA),

• płuczka wodna,

• absorpcja chemiczna (płuczka aminowa),

• absorpcja chemiczna (wymywanie z zastosowaniem płynów),

• separacja membranowa,

• separacja kriogeniczna.

Technologia PSA



Zestawienie technologii uszlachetniania biogazu

(Urban W. i in. 2009)

Płuczka wodna
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Selekcja gatunków mikroalg
do hodowli na cele energetyczne

mgr Ewa Kwietniewska

prof. dr hab. Jerzy Tys



Czynniki selekcji gatunku do hodowli

1. Podjęcie decyzji, jaki typ paliwa chcemy uzyskać

2. Analiza i wybór najodpowiedniejszego składu chemicznego biomasy i 

zawartość suchej masy

3. Tempo wzrostu gatunku mierzone jako ilość biomasy wytworzonej w 

czasie

4. Zakres tolerancji ekologicznej gatunku (na temperaturę, pH, 

zasolenie, podwyższone nasycenie tlenem)

5. Określenie sposobu hodowli, jaki będzie korzystny w lokalnych 

warunkach klimatycznych

6. Konfrontacja możliwych do zastosowania pożywek z 

zapotrzebowaniem danego gatunku na substancje odżywcze

7. Tolerancja komórek na stres mechaniczny

8. Zachowanie w kulturze o dużym zagęszczeniu

9. Budowa i rozmiar komórki

10.Możliwość pozyskania innych cennych substancji z danego gatunku 
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Gatunek Lipidy (%) Białka (%) Węglowodany (%)

Anabaena cylindrica 4–7 43–56 25–30

Arthrospira platensis 4-6 46-63 8-14

Botryococcus braunii 86 4 20

Chlamydomonas rheinhardi 21 48 17

Chlorella vulgaris 14–22 51–58 12–17

Dunaliella salina 6 57 32

Euglena gracilis 14–20 39–61 14–18

Prymnesium parvum 22-38 30-45 25-33

Porphyridium cruentum 9-14 28–39 40–57

Scenedesmus obliquus 12–14 50–56 10–17

Spirogyra sp. 11–21 6–20 33–64

Synechococcus sp. 11 63 15

Gatunek Prod. biomasy (g/L/dzień)

Arthrospira platensis 0.21–0.25

Botryococcus braunii 0.02

Chaetoceros muelleri 0.07

Chlorella pyrenoidosa 2.90–3.64

Dunaliella salina 0.22–0.34

Euglena gracilis 7.70

Isochrysis galbana 0.32–1.60

Nannochloropsis sp. 0.17–1.43

Neochloris oleoabundans 0.55 – 0.63

Phaeodactylum tricornutum 0.36–1.50

Porphyridium cruentum 0.004–0.74

Scenedesmus obliquus 0.19

Scenedesmus quadricauda 0.03–0.26

Tetraselmis suecica 0.30



Pożywki (źródło N i P):

• Specjalnie przygotowywane pożywki 

z odczynników chemicznych.

• Wody eutroficzne (np. oczyszczone ścieki).

Źródło węgla:

• Powietrze atmosferyczne.

• Powietrze wzbogacone w wyższą zawartość CO2

• Gazy spalinowe (np. z elektrociepłowni).





- Oczyszczanie wody

- Odzyskiwanie tlenu

- Produkcja witamin, 

suplementów, 

kosmetyków, 

antyoksydantów

- Dodatek do pasz





Źródła:

• http://enfo.agt.bme.hu/drupal/sites/default/files/imagecache/preview/Chlorella_vulgaris_Beij_1_0.jpg

• http://www.prostate.net/wp-content/uploads/2010/09/chlorella1-380x253.jpg

• http://www.hawaiibusiness.com/images/2011/November2011/natural_energy06.jpg

• http://www.underwatertimes.com/news3/algae_flask.jpg

• http://www.compasscayman.com/uploadedImages/observer/2011/04/17/image_110403.jpg

• http://www.nanovoltaix.com/images/pbr_array.png

• http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/Algaepoolred.JPG

• http://www.oczyszczalnie-sciekow.swidnica.pl/img/scieki.jpg

• http://algaeforbiofuels.com/wp-content/uploads/2011/02/Flue-gas-at-work1.jpg

• http://http://www.sciencemag.org/content/329/5993/796/F3.large.jpg

• http://freshscience.org.au/wp-content/uploads/high-density-bag.jpg

• http://www.algae.wur.nl/NR/rdonlyres/37999FB5-37D1-495C-957A-FBBCD52555D2/153428/Fig3.png

• http://www.bpe.wur.nl/NR/rdonlyres/F51FA858-C05A-4DAA-B703-750568237C9C/74221/photobpe.JPG

• http://www.connecticutvalleybiological.com/images/l100.jpg

• http://banki-chinskie.pl/upload/preview/1315562266_Zestaw_6.png

• http://datingsymbol.com/wp-content/uploads/2011/05/astaxanthin-single-bottle-large.jpg

• http://www.christina-cosmeceuticals.com/wp-content/uploads/2010/04/6b_1.jpg

• http://www.algaebase.org/_mediafiles/algaebase/5B7BE95A076ca299C5goW2C1895E/kpcqAvq1mrGZ.jpg

• Lee R. E. 2008. Phycology. Cambridge University Press. Cambridge.

• Wehr J. D., Sheath R. G. 2003. Freshwater Algae of North America Ecology and Classification. Elsevier Science (USA)

• Feinberg D. A. 1984. Fuel options from microalgae with representative chemical compositions. Solar Energy Research 

Institute, U. S. Department of Energy. 
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Czynniki warunkujące 
wzrost biomasy mikroalg

dr Izabela Krzemińska

prof. dr hab. Jerzy Tys

Laboratorium Nowych Technologii

Pozyskiwania Energii Odnawialnej oraz Biomasy 

Czynniki środowiskowe

• Składniki odżywcze ( w tym CO2)

• Światło

• Temperatura

• Odczyn

http://biology.ucsd.edu/news/article_042809.html



Składniki Główne 
źródło

Funkcja Wymagana 
ilość

Węgiel CO2, HCO3
-, CO3

2-, 

cukry proste, kwasy 

organiczne

Dostarczanie C do 

komórki

1-10g/L

Azot NO3-, mocznik, 
AA,N2, NH

4
+ etc.

Dostarczanie N do 

komórki

10-2000mg/L

Fosfor fosforany, 

hydrofosforany

Składnik kwasów 

nukleinowych, ATP, 

błon komórkowych

10-500mg/L

Siarka siarczany Dostarczanie S do 

budowy białek i 

reakcji 

komórkowych

1-200mg/L

Nieorganiczne 
sole

K, Ca, Na, Mg, etc. Utrzymywanie 

struktury komórek i 

aktywności

0,1-100mg/L

Pierwiastki 
śladowe

Fe, Zn, Mn, Pb, Cd, 

etc.

Koenzymy 0,01-10mg/L

Witaminy VB,VC, Ve,etc Podziały 

komórkowe

0,01-1000µg/L

(Zeng i in. 2011)

Składniki odżywcze

Metabolizm alg

• Fototrofy

• Heterotrofy

• Miksotrofy

• Fotoheterotrofy

(Chen i in. 2011, http://www.sciencebuzz.org/buzz_tags/renewable_energy)



Porównanie właściwości różnych warunków hodowli 

Hodowla
Źródło
energii

Źródło
węgla

Gęstość 
komórek

Rodzaj 
reaktora

Koszty

Fototroficzna Światło Nieorganiczne Niska
Otwarte stawy 

i PBRs
Niskie

Heterotroficzna Organiczne
Organiczne

Wysoka Fermentor Średnie

Miksotroficzna
Światło,

organiczne

Organiczne,

nieorganiczne
Średnia

Zamknięte 

PBRs
Wysokie

Fotoheterotroficzn
a

Światło Organiczne Średnia
Zamknięte 

PBRs
Wysokie

(Chen i in. 2011)

Zawartość lipidów i produktywność mikroalg
w różnych warunkach hodowli

Gatunek
Warunki 
hodowli

Masa
(g/L/d)

Zawartość 
lipidów

(% dry weight 

biomass)

Wydajność 
lipidów
(mg/L/d)

Chlorella

protothecoides

Fototroficzne 0,002-0,02 11,0-23,0 0,2-5,4

Heterotroficzne 4,0-4,4 43,0-46,0 1881,3-1840,0

Chlorella

vulgaris

Fototroficzne
0,01 33,0-38,0 4,0

Heterotroficzne
0,08-0,15 23,0-36,0 27,0-35,0

Miksotroficzne 0,09-0,025 21,0-34,0 22,0-54,0
(Chen i in. 2011)



Wzbudzenie kompleksów antenowych(Jansenn 2002)

Wpływ natężenia światła na tempo wzrostu mikroalg (Christi 2007) 



Schemat absorpcji padającego światła 
słonecznego

w kulturze mikroalg o dużej gęstości
(Melis A. 2009)

(Melis A. 2009; Wu  i Miao)



Parametry Zakres Optimum

Temperatura (°C) 16 - 27 18-24

Światło (lux)
1,000 - 10,000

(w zależności od 
wielkości i gęstości)

2,500 - 5,000

Fotoperiod -
16:8 (minimum)
24:0 (maximum)

pH 7 - 9 8.0 - 8.7

Parametry hodowli

(Oilgae Report 2009)

Sacharoza
Węglowodany

Glicerol
Tłuszcze

Kwas glutaminowy
Kwas asparaginowy

Glicyna
Kwas glikolowy

Fosforany 

heksoz

RuBPFosfotriozy

PGA

CO2

Czynniki stresogenne

Małe stężenie światła

Małe 

stężenie

CO2

Duże stężenie

CO2

Duże natężenie światła

i duże stężenie

CO2

Duże natężenie

światła

Warunki wpływające na wytwarzanie 
wtórnych produktów fotosyntezy
(Hall i Rao 1999)



Technologie stosowane 
w hodowlach mikroalg

( Singh i Gu 2010;http://algaeforbiofuels.com/tag/algae-derived-fuel-research) 

Porównanie otwartych 
i zamkniętych systemów hodowli

PBRs System otwarty (stawy)

Kontrola kontaminacji Łatwa Trudna

Ryzyko kontaminacji Zredukowane Wysokie

Sterylność Osiągalna Brak

Kontrola procesów Łatwa Trudna

Mieszanie Równomierne Bardzo słabe

Kontrola temperatury Łatwa Trudna

Kontrola przepływu gazów Wysoka Niska

Inhibicja tlenem Największy problem PBRs PBRs>Stawy

Stres hydrodynamiczny Niski-Wysoki Bardzo niski

Gęstość komórek Wysoka(3g/l) Niska(< 0,5 g/l)

Wydajność 3-5 razy większa wydajność Niska

Koszty inwestycji Wysokie Niskie( 3-10 x niższe)

(Mata i in. 2010)
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BIOGAZOWNIA ROLNICZA 

a zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Profesjonalne zarządzanie jako 

determinant sukcesu sektora 

biogazowni rolniczych w Polsce. 

 

mgr Arkadiusz Derkacz  
 



BIOGAZOWNIA ROLNICZA A ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM. 
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE JAKO DETERMINANT SUKCESU SEKTORA 
BIOGAZOWNI ROLNICZYCH W POLSCE.

mgr Arkadiusz Derkacz
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Biogazownia rolniczaBiogazownia rolniczaBiogazownia rolniczaBiogazownia rolnicza

a zarządzanie organizacją.a zarządzanie organizacją.a zarządzanie organizacją.a zarządzanie organizacją.

Czynniki sukcesu biznesuCzynniki sukcesu biznesuCzynniki sukcesu biznesuCzynniki sukcesu biznesu

w sektorze biogazowni rolniczych w Polsce.w sektorze biogazowni rolniczych w Polsce.w sektorze biogazowni rolniczych w Polsce.w sektorze biogazowni rolniczych w Polsce.

Czym jest biogazownia rolnicza?Czym jest biogazownia rolnicza?Czym jest biogazownia rolnicza?Czym jest biogazownia rolnicza?

Czym jest zarządzanie organizacją?Czym jest zarządzanie organizacją?Czym jest zarządzanie organizacją?Czym jest zarządzanie organizacją?

Czym jest sukces biznesu?Czym jest sukces biznesu?Czym jest sukces biznesu?Czym jest sukces biznesu?

Czym jest sektor biogazowni rolniczych?Czym jest sektor biogazowni rolniczych?Czym jest sektor biogazowni rolniczych?Czym jest sektor biogazowni rolniczych?

Profesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze Profesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze Profesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze Profesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze 

biogazowni rolniczychbiogazowni rolniczychbiogazowni rolniczychbiogazowni rolniczych
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Z perspektywy nauk o zarządzaniu biogazownia rolnicza to
działalność gospodarczadziałalność gospodarczadziałalność gospodarczadziałalność gospodarcza

Działalność gospodarcza to 
1) forma

2) aktywności
3) przedsiębiorców działających

4) na rynku

arkadiusz derkacz

ZAMIAST WSTĘPU – CZYM JEST ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ?
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Zarządzanie to:
1) proces

2) kierowania
3) organizacją i jej zasobami

4) dla osiągnięcia zakładanych celów
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Sukces to:
- pomyślny wynika jakiegoś przedsięwzięcia,
- sukces firmy to jej przetrwanie i rozwój,
- itd., itp.

SUKCES JEST SUKCES JEST SUKCES JEST SUKCES JEST TYM, CZY TYM, CZY TYM, CZY TYM, CZY GO SAMI  DLA SIEBIE UCZYNIMY ! ! !GO SAMI  DLA SIEBIE UCZYNIMY ! ! !GO SAMI  DLA SIEBIE UCZYNIMY ! ! !GO SAMI  DLA SIEBIE UCZYNIMY ! ! !

Sukces uzależniamy od nas samych, co pozwala nam go zdefiniować na nasze potrzeby, 
które znamy oraz jesteśmy w stanie go osiągnąć i zweryfikować nasze działania 
zmierzające do jego osiągnięcia.

arkadiusz derkacz

ZAMIAST WSTĘPU – CZYM JEST SEKTOR BIOGAZOWNI ROLNICZYCH?
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Gospodarka Polski

Przemysł i gałęzie przemysłu

Rynki i sektory

????

arkadiusz derkacz
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Profesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze Profesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze Profesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze Profesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze 
biogazowni rolniczychbiogazowni rolniczychbiogazowni rolniczychbiogazowni rolniczych

CEL:CEL:CEL:CEL:

Ukazanie zasadności wykorzystania sztuki zarządzania dla osiągnięcia Ukazanie zasadności wykorzystania sztuki zarządzania dla osiągnięcia Ukazanie zasadności wykorzystania sztuki zarządzania dla osiągnięcia Ukazanie zasadności wykorzystania sztuki zarządzania dla osiągnięcia 
oczekiwanych efektówoczekiwanych efektówoczekiwanych efektówoczekiwanych efektów

UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie::::

1. Powstaje i dynamicznie rozwija się sektor biogazowni rolniczych.1. Powstaje i dynamicznie rozwija się sektor biogazowni rolniczych.1. Powstaje i dynamicznie rozwija się sektor biogazowni rolniczych.1. Powstaje i dynamicznie rozwija się sektor biogazowni rolniczych.

2. Istnieje luka w badaniach naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu.2. Istnieje luka w badaniach naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu.2. Istnieje luka w badaniach naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu.2. Istnieje luka w badaniach naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu.

3. Obserwuje się wiele problemów w sektorze z zakresu 3. Obserwuje się wiele problemów w sektorze z zakresu 3. Obserwuje się wiele problemów w sektorze z zakresu 3. Obserwuje się wiele problemów w sektorze z zakresu 
szerokorozumianego zarządzania i strategii organizacji.szerokorozumianego zarządzania i strategii organizacji.szerokorozumianego zarządzania i strategii organizacji.szerokorozumianego zarządzania i strategii organizacji.

4. Istnieje duże zainteresowanie sektorem z jednoczesną obawą 4. Istnieje duże zainteresowanie sektorem z jednoczesną obawą 4. Istnieje duże zainteresowanie sektorem z jednoczesną obawą 4. Istnieje duże zainteresowanie sektorem z jednoczesną obawą 
wynikającą z jego nieznajomości.wynikającą z jego nieznajomości.wynikającą z jego nieznajomości.wynikającą z jego nieznajomości.
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Czym jest rynek?
„Ogół stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych pomiędzy

sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi reprezentującymi podaż,
a kupującymi kupującymi kupującymi kupującymi reprezentującymi popyt na

przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany oraz
stosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległe w ramach tych grup”. [W. Wrzosek]

arkadiusz derkacz
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Czym jest rynek?
„Ogół stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych pomiędzy

sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi reprezentującymi podaż,
a kupującymi kupującymi kupującymi kupującymi reprezentującymi popyt na

przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany oraz
stosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległe w ramach tych grup”. 

IstotaIstotaIstotaIstota
• Podstawą są zamiaryzamiaryzamiaryzamiary sprzedaży oraz zakupu 
ujawnione przez strony
• Zamiary te uruchamiają procesy negocjacyjneprocesy negocjacyjneprocesy negocjacyjneprocesy negocjacyjne
• Przedmioty negocjacji:

• wielkość i struktura podaży / 
popytu
• poziom cen
• warunki zakupu i płatności
• organizacyjno techniczne warunki 
wymiany

Cechy  charakterystyczneCechy  charakterystyczneCechy  charakterystyczneCechy  charakterystyczne
• Zachodzą pomiędzy nabywcami i 
sprzedawcami !!!

• Mają charakter towarowo – pieniężny
• Zachodzą pomiędzy formalnie różnymi 
stronami
• Decyzje podmiotów wymiany są względnie 
samodzielne.

TreśćTreśćTreśćTreść
• Ujawnianie zamiarów sprzedaży / zakupu
• Wzajemna konfrontacja ujawnionych zamiarów
• Mechanizm przetargowy (negocjacje)
• Ustalenie wzajemnego stanowiska
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Czym jest rynek?
„Ogół stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych pomiędzy

sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi reprezentującymi podaż,
a kupującymi kupującymi kupującymi kupującymi reprezentującymi popyt na

przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany oraz

stosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległe w ramach tych grup”. 

IstotaIstotaIstotaIstota
• Zachodzą pomiędzy różnymi sprzedawcami 
lub różnymi nabywcami

Cechy  charakterystyczneCechy  charakterystyczneCechy  charakterystyczneCechy  charakterystyczne
• Bezpośrednim następstwem nie będą nigdy 
akty kupna – sprzedaży
• Towarzyszą stosunkom wymiennym na rynku i 
są ich następstwem
• Mogą przyjąć formy:

• konkurencji
• współdziałania
• niezależności
• kooperencja

TreśćTreśćTreśćTreść
• Konfrontacja zamiarów i zachowań jednych 
nabywców wobec innych nabywców lub jednych 
sprzedawców wobec innych sprzedawców

arkadiusz derkacz
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Czym jest rynek?
„Ogół stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych pomiędzy

sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi reprezentującymi podaż,
a kupującymi kupującymi kupującymi kupującymi reprezentującymi popyt na

przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany oraz
stosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległe w ramach tych grup”. 

Zgłaszana podażZgłaszana podażZgłaszana podażZgłaszana podaż
• praca

• towaru i usługi (rynek wtórny)

• produkty i usługi

• pieniądz
• usługi

• pieniądz
• towaru i usługi

Zgłaszany popytZgłaszany popytZgłaszany popytZgłaszany popyt
• pieniądz
• towaru i usługi

• rzeczowe czynniki wytwórcze
• praca
• pieniądz

• rzeczowe czynniki wytwórcze
• praca
• pieniądz

• pieniądz , praca
• towary i usługi

Konsumenci

Przedsiębiorstwa 
produkcyjne i 

usługowe, 
gospodarstwa 

rolne

Banki

Państwo
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Czym jest rynek?
„Ogół stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych pomiędzy

sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi reprezentującymi podaż,
a kupującymi kupującymi kupującymi kupującymi reprezentującymi popyt na

przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany oraz
stosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległe w ramach tych grup”. 

Struktura podmiotowa rynkuStruktura podmiotowa rynkuStruktura podmiotowa rynkuStruktura podmiotowa rynku

Nabywcy
Sprzedawcy

Wielu małych Kilku średnich Jeden duży

Wielu małych Polipol Oligopson Monopson

Kilku średnich Oligopol
Oligopson
bilateralny

Monopson 
ograniczony

Jeden duży Monopol
Monopol 

ograniczony
Monopol 

bilateralny

arkadiusz derkacz
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Czym jest rynek?
„Ogół stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych pomiędzy

sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi reprezentującymi podaż,
a kupującymi kupującymi kupującymi kupującymi reprezentującymi popyt na

przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany oraz
stosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległe w ramach tych grup”. 

Struktura podmiotowa rynku w  kontekście zagadnień ekonomicznych może być przedstawiona  w 
formie różnych możliwych zachować przedsiębiorstw rynkowych.

CechaCechaCechaCecha Liczba firmLiczba firmLiczba firmLiczba firm ProduktProduktProduktProdukt Możliwość Możliwość Możliwość Możliwość 
kształtowania kształtowania kształtowania kształtowania 

cenycenycenyceny

BarieryBarieryBarieryBariery wejścia i wejścia i wejścia i wejścia i 
wyjścia z rynkuwyjścia z rynkuwyjścia z rynkuwyjścia z rynku

PrzykładPrzykładPrzykładPrzykład

Konkurencja Konkurencja Konkurencja Konkurencja 
doskonaładoskonaładoskonaładoskonała

Dużo małych Homogeniczny Żadna Brak
Rynek rolny, drobny 

handel

MonopolMonopolMonopolMonopol Jedna duża
Nie posiadający 

substytutów
Olbrzymia Bardzo silne Sieć energetyczna

Konkurencja Konkurencja Konkurencja Konkurencja 
monopolistycznamonopolistycznamonopolistycznamonopolistyczna

Wiele Zróżnicowany
W określonym 

zakresie
Względnie niskie Handel detaliczny

OligopolOligopolOligopolOligopol Kilku
Zróżnicowany lub 
standaryzowany

Ograniczona 
zachowaniem 

innych 
oligopolistów

Duże
Rynek 

samochodów
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Czym jest rynek?
„Ogół stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych pomiędzy

sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi reprezentującymi podaż,
a kupującymi kupującymi kupującymi kupującymi reprezentującymi popyt na

przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany oraz
stosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległe w ramach tych grup”. 

Struktura podmiotowa rynku z perspektywy przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo

Konkurenci

Stosunki równoległe

substytutów
Dostawcy 

substytutów

konkurenci
Potencjalni 
konkurenci

Stosunki równoległe

Stosunki równoległe

Dostawcy

Banki

Usługodawcy

Siła

przetargowa

NABYWCY
Siła

przetargowa

arkadiusz derkacz
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Czym jest rynek?
„Ogół stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych stosunków wymiennych pomiędzy

sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi sprzedającymi reprezentującymi podaż,
a kupującymi kupującymi kupującymi kupującymi reprezentującymi popyt na

przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany przedmiot wymiany oraz
stosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległestosunki równoległe w ramach tych grup”. 

Przedmiotowa struktura rynku związana jest z jego przedmiotowym aspektem, który obejmuje 
elementy rynku oraz przedmiotu wymiany. Struktura ta odzwierciedla relacje pomiędzy popytem i 

podażą a właśnie przedmiotami wymiany.

Produkty konsumpcyjne

Produkty zaopatrzeniowe

Produkty inwestycyjne

Usługi

Praca

Pieniądz

Popyt (D), Podaż (S)Popyt (D), Podaż (S)

DD

SS

C
en

a 
(P

)
C

en
a 

(P
)

Strefa 
ograniczeń 
popytowych

Strefa 
ograniczeń 
popytowych

Strefa 
ograniczeń 

podażowych

Strefa 
ograniczeń 

podażowych
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Rodzaje rynków wg kryteriów

Kryterium

Rodzaj

Przedmiot 
wymiany

Przeznaczenie
przedmiotów wymiany

Uczestnicy rynku
Stopień

otwartości rynku
Stopień 

dojrzałości

Rynki: • produktów
• usług
• pracy
• pieniądza

dóbr: 
•konsumpcyjnych
• zaopatrzeniowych
• inwestycyjnych

• konsumentów
• nabywców 
instytucjonalnych

• otwarty
• zamknięty

• wschodzący
• wzrostowy
• dojrzały
• zanikający

Kryterium

Rodzaj
Oferowane produktu / usługi

Rynki:
BranżaSektorGrupa strategiczna

PolskiLokalny

arkadiusz derkacz

Właściwość rynkuWłaściwość rynkuWłaściwość rynkuWłaściwość rynku OpisOpisOpisOpis

Atomistyczność
Cechuje rynki o bardzo dużym rozdrobnieniu po stronie popytowej oraz podażowej. Cecha 
ta znajduje odzwierciedlenie  w strukturze podmiotowej rynku

Homogeniczność
Cecha dotyczy przedmiotów wymiany rynkowej. Określa jednorodną charakterystykę 
funkcjonalną produktu / usługi.

Przejrzystość
Cecha ta określa zakres i poziom trudności / łatwości pozyskiwania wiedzy przez 
przedsiębiorstwa o samym rynku a także o zachowaniach innych podmiotów działających 
na rynku

Otwartość
Cecha ta odnosi się do barier wejścia i wyjścia. Charakteryzuje swobodę wchodzenia na 
rynek oraz wychodzenia z rynku.

Wielkość rynku Odzwierciedla skalę obrotów na rynku liczoną wielkością zgłaszanego popytu.

Stopień 
uporządkowania

Cecha ta określa charakter zachowań rynkowych przedsiębiorstw w kontekście regulacji, 
zasad.

Stopień integracji 
podmiotów rynku

Cecha określająca poziom kooperacji podmiotów rynkowych (od konkurencji do 
kooperacji)

Tendencja i 
dynamika rozwoju

Cecha ta odnosi się do poszczególnych faz rozwoju rynku.

BIOGAZOWNIA ROLNICZA A RYNEK
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Właściwości rynku rynków
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Charakterystyka faz rozwoju rynku

-20

0
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120

Zmiana
poziomu zysku

Zmioana
poziomu
kosztów

Zmiana
wielkośći
obrotów

CechyCechyCechyCechy Faza IFaza IFaza IFaza I FazaFazaFazaFaza IIIIIIII Faza IIIFaza IIIFaza IIIFaza III Faza IVFaza IVFaza IVFaza IV

Liczba 
sprzedawców

Mała / monopol Szybko rosnąca Wolno rosnąca Duża  /malejąca

Zdolności 
wytwórcze

Małe Rosnące Modernizowane Duże / nadmierne

Główny instrument 
konkurowania

Produkt Produkt
Usprawnienia 

produktu / cena
Cena / promocja
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Jakie czynniki określają poziom atrakcyjności rynku?

CZYNNIKI OPKREŚLAJACE ATRAKCYJNOŚC RYNKUCZYNNIKI OPKREŚLAJACE ATRAKCYJNOŚC RYNKUCZYNNIKI OPKREŚLAJACE ATRAKCYJNOŚC RYNKUCZYNNIKI OPKREŚLAJACE ATRAKCYJNOŚC RYNKU

Wielkość rynku

Rozmiar podstawowych segmentów

Tendencje rozwoju i dynamika wzrostu rynku

Bariery wejścia i wyjścia z rynku

Intensywność konkurencji

Zakres i formy integracji

Możliwości osiągania korzyści skali

Poziomy osiąganych marż

Wrażliwość nabywców na działalność marketingową

Wymagania nabywców

Postawy społeczne wobec produktu / usług

Sezonowość sprzedaży

Siła przetargowa nabywców i dostawców

Obecność i atrakcyjność dostępnych substytutów

Wpływ na popyt nowych technologii

Wpływ na popyt czynników społeczno – kulturowych
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Segmentacja rynku, czyli gdzie i w jaki sposób mamy działać.
N

  A
  B

  Y  W
  C

  Y
N

  A
  B

  Y  W
  C

  Y
N

  A
  B

  Y  W
  C

  Y
N

  A
  B

  Y  W
  C

  Y

Główne założenie to 
ukierunkowanie działalności 
na KOGOŚ.KOGOŚ.KOGOŚ.KOGOŚ.

Orientacja rynkowa stawia w 
centrum konsumenta i jego 
POTRZEY,POTRZEY,POTRZEY,POTRZEY, co determinuje 
formowanie produktu

Określona potrzeba może 
być zaspokajana różnymi 
produktami, a ten sam 
produkt może zaspokajać 
różne potrzeby klientów. To 
jest źródło szans i możliwości 
dostosowania produktudostosowania produktudostosowania produktudostosowania produktu do 
klienta. To z kolei prowadzi 
do efektywniejszego 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.

Potrzeby

Zachowania

Potrzeby

Zachowania

Potrzeby

Zachowania

Potrzeby

Zachowania

Określanie i badanie różnic 
występujących między 
konsumentami. GrupowanieGrupowanieGrupowanieGrupowanie.

Segmentacja rynkuSegmentacja rynkuSegmentacja rynkuSegmentacja rynku to podział 
rynku wg. określonego kryterium 
na jednorodne grupy 
konsumentów (segmenty rynkusegmenty rynkusegmenty rynkusegmenty rynku), 
które wyznaczają dla 
przedsiębiorstwa obszar 
działania i stanowią punkt 
odniesienia przy formułowaniu 
programu tego działania.

Wspólne cechy AWspólne cechy AWspólne cechy AWspólne cechy A

Wspólne cechy BWspólne cechy BWspólne cechy BWspólne cechy B

Ujawnienie 
zamiaru 
zakupu
POPYTPOPYTPOPYTPOPYT

SEGMENTSEGMENTSEGMENTSEGMENT
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Segmentacja rynku, czyli gdzie i w jaki sposób mamy działać. N
  A

  B
  Y  W

  C
  Y

N
  A

  B
  Y  W

  C
  Y

N
  A

  B
  Y  W

  C
  Y

N
  A

  B
  Y  W

  C
  Y

Potrzeby

Zachowania

Ujawnienie 
zamiaru 
zakupu
POPYTPOPYTPOPYTPOPYT

SEGMENTSEGMENTSEGMENTSEGMENT

Podstawowa użyteczność segmentacji 
sprowadza się do stworzenia podstaw 
do podjęcia decyzji o wyborze rynku rynku rynku rynku 
docelowegodocelowegodocelowegodocelowego na którym będzie działać.

KorzyściKorzyściKorzyściKorzyści wynikające z wynikające z wynikające z wynikające z segmentacjisegmentacjisegmentacjisegmentacji

Rozpoznanie różnic pomiędzy klientami

Odnalezienie na rynku grup klientów dotychczas niedostrzeżonych lub nieobsługiwanych

Możliwość lepszego dostosowania produktu / usługi do potrzeb klientów

Stworzenie szans dominacji w wybranym segmencie na konkurencyjnym rynku poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów

Szybkie zauważanie zmian na rynku dzięki ciągłym obserwacjom określonych jego części

Skoncentrowanie zasobów na segmentach, w których istnieje szansa na osiągnięcie przewago konkurencyjnej

Edukacja potencjalnych nabywców w wyniku zmiany ich sposobów myślenia na temat użytkowania konkretnego produktu

Stworzenie możliwości lepszego pozycjonowania produktu / firmy na wybranym rynku docelowym

Skoncentrowanie i zintegrowanie pracowników na procesach obsługi wybranego segmentu
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Segmentacja rynku, czyli gdzie i w jaki sposób mamy działać.

SEGMENTSEGMENTSEGMENTSEGMENT

Kryteria segmentacji na rynkach dóbrKryteria segmentacji na rynkach dóbrKryteria segmentacji na rynkach dóbrKryteria segmentacji na rynkach dóbr

konsumpcyjnychkonsumpcyjnychkonsumpcyjnychkonsumpcyjnychzaopatrzeniowychzaopatrzeniowychzaopatrzeniowychzaopatrzeniowych

• Społeczno –
ekonomiczne
• Demograficzne
• Pschychograficzne
• Behawioralne

Charakterystyka 
klienta

Zmienne 
operacyjne

Procedury 
zakupu

Czynniki 
sytuacyjne

Charakterystyka 
decydenta

•
sektor

•
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•
lokalizacja

•
tech
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Pozycjonowanie czyli jaka lokalizacja naszego produktu na rynku przyniesie nam sukces.

Pozycjonowanie produktu / firmy dotyczy kształtowania sposobu postrzeganiapostrzeganiapostrzeganiapostrzegania poszczególnych 
produktów / firmy przez klientów obecnych i potencjalnychklientów obecnych i potencjalnychklientów obecnych i potencjalnychklientów obecnych i potencjalnych.

Pozycjonowanie Wizerunek

Proces postrzegania 
produktów / firmy w 

odniesieniu do konkurentów

Proces postrzegania 
produktu / firmy przez 
klientów

PozycjonowaniePozycjonowaniePozycjonowaniePozycjonowanie jest działaniem związanym z takim sposobem zaprezentowania produktu, dzięki 
któremu zajmuje on wyróżniające i wysoko oceniane miejsce w świadomości klientów tworzący 
określony rynek docelowy.
Głównym celem Głównym celem Głównym celem Głównym celem jest wiec takie zaprojektowanie i przedstawienie produktu, aby nabywcy, którzy 
tworzą dany segment rynku z łatwością dostrzegali jego atrakcyjność, niepowtarzalność i przewagę 
nad konkurencją.
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Pozycjonowanie czyli jaka lokalizacja naszego produktu na rynku przyniesie nam sukces.

Kryteria pozycjonowania służą wyróżnieniu produktu / przedsiębiorstwa w stosunku do konkurencji.

Charakterystyka 
produktu

•Cechy
•Składniki
•Jakość
•Dostępność
•Opakowanie
•Zastosowania
•Stopień 

personalizacji

Charakterystyka 
producenta

•Kraj 
pochodzenia

•Charakterystyka 
regionu

•Historia
•Poziom obsługi

Charakterystyka 
użytkowników

•Marka nr 1
•Popularność
•Moda, 

naśladownictwo
•Produkt dla 

wybrańców
•Styl życia

Charakterystyka 
cenowa

•Niższa cena od 
konkurentów

•Obniżona cena
•Wyższa cena

Wizerunek

•Dziedzictwo 
marki

•Trwałość w 
użytkowaniu

•Sposób 
dystrybucji

•Nowoczesność

Etapu procesu pozycjonowania:
1. Identyfikacja konkurentów
2. Identyfikacja cech postrzegania produktu przez nabywców
3. Określenie pozycji rynkowej produktów konkurentów
4. Analiza postępowania nabywców
5.5.5.5. Wybór pozycji rynkowej dla własnego produktuWybór pozycji rynkowej dla własnego produktuWybór pozycji rynkowej dla własnego produktuWybór pozycji rynkowej dla własnego produktu
6. Komunikowanie wybranej pozycji
7. Monitorowanie wybranej pozycji

Wyróżnik A

Wyróżnik B

Wyróżnik C

Wyróżnik D
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Pozycjonowanie przedsiębiorstw sektora biogazowni rolniczych w Polsce
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Wydajnośc wytwarzania energii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Agencji Rynku 
Rolnego z dnia 16.01.2012 roku.
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Jak, w stosunku do kogo i/lub do czego oraz dlaczego działamy tak a nie inaczej – podstawy 
zachowań rynkowych

Przedsiębiorstwo

Konkurenci

Czynniki 
polityczne, 

prawne

Stosunki równoległe

Dostawcy,
potencjalni 
konkurenci, 

dostawcy 
substytutów

NABYWCY

Stosunki wymiany

Czynniki otoczenia rynkowego

Czynniki makrootoczenia

Czynniki 
ekonomiczne

Czynniki 
demogra-

ficzne, 
społeczne

Czynniki 
informacyjne

Czynniki 
techniczne i 
technologi-

czne

Czynniki 
naturalne
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Jak, w stosunku do kogo i/lub do czego oraz dlaczego działamy tak a nie inaczej – podstawy 
zachowań rynkowych

Orientacje przedsiębiorstw

Wewnętrzna
(zasoby wewnętrzne)

Wewnętrzna
(zasoby wewnętrzne)

Zewnętrzna
(otoczenie)
Zewnętrzna
(otoczenie)

Produkcyjna

Sprzedażowa

Marketingowa 
(na marketing  jako funkcję)

Inne funkcje wewnętrzne

Rynkowa Strategiczna

Konsument

(jako klient)
Pośrednik handlowy

(jako klient)

Konkurent

Dostawca

Społeczeństwo

Ekologia

Inne elementy 
makrootoczenia

Inne elementy 
makrootoczenia
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Sektor biogazowni rolniczych w Polsce

Przedsiębiorstwo

Konkurenci

Energia 
elektryczna

Stosunki 

równoległe

Stosunki 

wymienne

NABYWCY

Poldanor SA

Biogas Agri Sp. z o.o.

Spółka Rolna Kalsk Sp. z o.o.

Elektrownie Wodne Sp. z o.o.

Biogas Zeneris Sp. z o.o.

Eko Energia Grzmiąca Sp. z o.o.

Bio Wat Sp. z o.o.

Bio But Sp. z o.o.

ZDIZ PIB Grodzisk Śląski

Bioelektrownia Sp. z o.o.

Energia 
elektryczna

Stosunki 

wymienne

NABYWCY
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Sektor biogazowni rolniczych w Polsce

Lp. Przedsiębiorstwo

Zainstalowana moc układu

Roczna wydajność instalacji 

do wytwarzania biogazu 

rolniczego

Roczna wydajność instalacji

do wytwarzania energii 

elektrycznej

Roczna wydajność instalacji

do wytwarzania energii 

cieplnej

MWe w % MWt w % w m3/rok w % (MWhe/rok) w % (MWht/rok) w %

1Poldanor SA 7,073    44,37    7,521    48,26    27 114 055    45,68    55 762,844    44,98    59 220,960 48,63    

2Biogas Agri Sp. z o.o. 0,252    1,58    0,291    1,87    631 000    1,06    1 300,000    1,05    1 500,000 1,23    

3Spółka Rolna Kalsk Sp. z o.o. 1,140    7,15    1,060    6,80    4 500 000    7,58    9 000,000    7,26    8 200,000 6,73    

4Elektrownie Wodne Sp. z o.o. 2,126    13,34    1,198    7,69    7 400 000    12,47    14 400,000    11,61    8 100,000 6,65    

5Biogas Zeneris Sp. z o.o. 0,525    3,29    0,505    3,24    2 080 000    3,50    4 208,000    3,39    4 040,000 3,32    

6Eko-Energia Grzmiąca Sp. z o.o. 1,600    10,04    1,600    10,27    6 000 000    10,11    12 800,000    10,32    12 800,000 10,51    

7Bio-Wat Sp. z o.o. 0,900    5,65    1,100    7,06    4 000 000    6,74    7 200,000    5,81    8 800,000 7,23    

8Bio-But Sp. z o.o. 0,526    3,30    0,540    3,47    1 106 683    1,86    4 471,000    3,61    4 625,000 3,80    

9ZDIZ PIB Grodzisk Śląski Sp. z o.o. 0,600    3,76    0,608    3,90    2 030 017    3,42    4 838,400    3,90    4 902,912 4,03    

10Bioelektrownia Sp. z o.o. 1,200    7,53    1,160    7,44    4 500 000    7,58    10 000,000    8,07    9 600,000 7,88    

Razem 15,942    100,00    15,583    100,00    59 361 755    100,00    123 980,244    100,00    121 788,872 100,00    

Lp.

Biogazownie 

rolnicze firmy 

POLDANIR SA

Zainstalowana moc układu

Roczna wydajność instalacji do 

wytwarzania biogazu rolniczego

Roczna wydajność instalacji

do wytwarzania energii 

elektrycznej

Roczna wydajność instalacji

do wytwarzania energii cieplnej

MWe w % MWt w % w m3/rok w % (MWhe/rok) w % (MWhe/rok) w %

1Koczała 2,126 13,34    2,206 14,16    8 212 500    13,83    16 761,384    13,52    17 392,104 14,28    

2Pawłówkowo 0,946 5,93    1,101 7,07    3 802 655    6,41    7 458,260    6,02    8 608,284 7,07    

3Płaszczyca 0,625 3,92    0,680 4,36    2 299 500    3,87    4 927,500    3,97    5 361,120 4,40    

4Nacław 0,625 3,92    0,686 4,40    2 299 500    3,87    4 927,500    3,97    5 408,424 4,44    

5Świelino 0,625 3,92    0,686 4,40    2 299 500    3,87    4 927,500    3,97    5 408,424 4,44    

6Uniechówek 1,063 6,67    1,081 6,94    4 100 200    6,91    8 380,700    6,76    8 522,604 7,00    

7Giżyno 1,063 6,67    1,081 6,94    4 100 200    6,91    8 380,000    6,76    8 520,000 7,00    

Razem 7,073 44,37    7,521 48,26    27 114 055    45,68    55 762,844    44,98    59 220,960    48,63    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Agencji Rynku 
Rolnego z dnia 16.01.2012 roku.
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Sektor biogazowni rolniczych w Polsce

Poldanor SA
45%

Biogas Agri Sp. z o.o.
1%

Spółka Rolna 
Kalsk Sp. z o.o.

7%

Elektrownie Wodne 
Sp. z o.o.

12%

Biogas Zeneris Sp. z o.o.
3%

Eko-Energia 
Grzmiąca Sp. z o.o.

10%

Bio-Wat Sp. z o.o.
6%

Bio-But Sp. z o.o.
4%

ZDIZ PIB Grodzisk 
Śląski Sp. z o.o.

4%

Bioelektrownia Sp. z 
o.o.
8%

Struktura sektora w oparciuStruktura sektora w oparciuStruktura sektora w oparciuStruktura sektora w oparciu
o zainstalowaną moc układuo zainstalowaną moc układuo zainstalowaną moc układuo zainstalowaną moc układu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Agencji Rynku 
Rolnego z dnia 16.01.2012 roku.
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Sektor biogazowni rolniczych w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru 
przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem 
biogazu rolniczego Agencji Rynku Rolnego z dnia 16.01.2012 
roku.
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Sektor biogazowni rolniczych w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru 
przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem 
biogazu rolniczego Agencji Rynku Rolnego z dnia 16.01.2012 
roku.
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Sektor biogazowni rolniczych w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru 
przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem 
biogazu rolniczego Agencji Rynku Rolnego z dnia 16.01.2012 
roku.
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Otoczenie konkurencyjne sektora biogazowni rolniczych w Polsce

Sektor 
biogazowni 
rolniczych

substytutów
Dostawcy 

substytutów

konkurenci
Potencjalni 
konkurenci
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Otoczenie konkurencyjne sektora biogazowni rolniczych w Polsce

Sektor 
biogazowni 
rolniczych

substytutów
Dostawcy 

substytutów

konkurenci
Potencjalni 
konkurenci
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Otoczenie konkurencyjne sektora biogazowni rolniczych w Polsce
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rolniczych

substytutów
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Otoczenie konkurencyjne sektora biogazowni rolniczych w Polsce
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Źródło: Agencja Rynku Energii S.A.
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Otoczenie konkurencyjne sektora biogazowni rolniczych w Polsce – Producenci energii z OZE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE SA na dzień 16.01.2012

OZE

Polska Lubelskie

Ilość w szt.
Moc zainstalowana w 

MWe Udział w % Ilość w szt.

Moc 
zainstalowana w 

MWe

Udział w % 
w woj.

Udział w % 
w Polsce

BGO 63    33,553    1,10    3    1,120    13,16    0,04    

BGS 93    53,656    1,76    1    0,500    5,87    0,02    

BGR 15    15,343    0,50    1    1,200    14,10    0,04    

BGM 1    0,329    0,01    - -

PV 6    1,125    0,04    1    0,021    0,25    0,00    

WO 708    926,007    30,45    23    1,570    18,45    0,05    

BM 21    422,379    13,89    1    2,600    30,55    0,09    

WI 535    1 589,117    52,25    3    1,500    17,62    0,05    

1 442    3 041,509    100,00    33    8,511    100,00    0,28    
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Otoczenie konkurencyjne sektora biogazowni rolniczych w Polsce – Producenci energii z OZE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
danych URE SA na dzień 16.01.2012
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Otoczenie konkurencyjne sektora biogazowni rolniczych w Polsce

Sektor 
biogazowni 
rolniczych

substytutów
Dostawcy 

substytutów

konkurenci
Potencjalni 
konkurenci
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Technologia

Urządzenia, maszyny

Serwis, obsługa

Usługi obce

transport)

Usługi obce
(np. projektowe, budowlane, 

transport)

ubezpieczeniowe
Instytucje finansowe, 

ubezpieczeniowe

Substraty do produkcji

Inne
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Makrootoczenie sektora biogazowni rolniczych w Polsce

Sektor 
biogazowni 
rolniczych

Czynniki 
polityczne

Czynniki 
ekonomiczne

Czynniki 
społeczne, 

demograficzne

Czynniki 
informacyjne

Czynniki 
technologiczne

Czynniki 
naturalne
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•Poziom sprzedaży
•Udział w rynku
•Nowy segment
•Lojalność nabywców
•Ilość klientów
•Jakość produktu
•Poziom kosztów
•Struktura 
asortymentowa
•Obsługa klienta

DETERMINANTY ZACHOWAŃ RYNKOWYCH W SEKTORZE BIOGAZOWNI ROLNICZYCH
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Profesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze biogazowni rolniczychProfesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze biogazowni rolniczychProfesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze biogazowni rolniczychProfesjonalne zarządzanie organizacją sprzyja osiągnięciu sukces w sektorze biogazowni rolniczych

• Czynniki makrootoczenia wpływają pozytywnie na rozwój sektora biogazowni rolniczych w Polsce

• Niewielki potencjał producentów stanowi czynnik ograniczający rozwój sektora

• Niskie bariery wejścia sprzyjają rozwojowi sektora

• Czynniki otoczenia rynkowego sfery podażowej stanowią źródło szans dla rozwoju sektora

• Czynniki otoczenia sfery popytowej są stanowią element ograniczający rozwój sektora.

Arkadiusz Derkacz

arek.derkacz@gmail.com

www.arkadiuszderkacz.prv.pl

+48 785 19 00 62
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