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Wybrane aspekty funkcjonowania sektora  
bioetanolu w Polsce1)

Selected aspects of the bioethanol sector  
functioning in Poland

BIOPALIWA

Początki produkcji etanolu w Polsce sięgają XV wieku i wią-
żą się z napojami alkoholowymi. Znane są dwa główne kierunki 
wykorzystania etanolu: w przemyśle spożywczym (na cele kon-
sumpcyjne) oraz przemyśle paliwowym, jako biopaliwa (składnik 
paliw ciekłych - biokomponent). Produkcję etanolu jako paliwa 
do silników rozpoczęto w Polsce w 1928 roku. Określenie „bio-
paliwa oznacza płynne lub gazowe paliwa dla transportu, pro-
dukowane z biomasy. Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji 
część produktów, odpadów lub pozostałości z rolnictwa (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych 
działów przemysłu, a także ulegającą biodegradacji część odpa-
dów przemysłowych i miejskich” [1]. 

Do wejścia Polski do Unii Europejskiej produkcja bioetano-
lu odbywała się wyłącznie dwufazowo. Pierwszą fazę stanowiła 
produkcja destylatu rolniczego w gorzelni rolniczej z surowców 
rolniczych energochłonną metodą ciśnieniową zacierania na 
ciepło, a drugą - odwadnianie destylatu rolniczego w innym za-
kładzie odwadniającym do zawartości 99,8% spirytusu. Po roku 
2005 przewagę w dostarczaniu alkoholu na cele transportowe 
zyskuje technologia jednofazowa, tj. zintegrowana produkcja 
odwodnionego bioetanolu z ziarna zbóż lub innych surowców 

1) Artykuł wykonany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. Wpływ 
redukcji emisji CO2 na  funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych 
w Polsce.

rolniczych w jednym zakładzie. Obecnie łączne, teoretyczne 
zdolności produkcyjne w zakresie bioetanolu na cele paliwowe 
w Polsce wynoszą około 750 mln l/rok, ale wykorzystane są 
w 20-30%. Krajowe gorzelnie wytwarzające etanol nie podołały 
rosnącej międzynarodowej konkurencji ze względu na wysoką 
cenę destylatu rolniczego czy niską redukcję emisji CO2 paliw 
pierwszej generacji pochodzących z sytemu dwufazowego pro-
dukcji [6]. W ciągu ostatnich kilkunastu lat ich liczba stale się 
zmniejsza, a właściciele ulegają presji silnych odbiorców z sekto-
ra spirytusowego i paliwowego na ciągłe obniżanie cen [4].  

Z konkurencyjnością sektora wiąże się jego atrakcyjność. 
Jest to pojęcie z dziedziny ekonomii, charakteryzowane m. in. 
przez obecną i przyszłą wielkość sektora, stopę wzrostu, wyma-
gania kapitałowe, zakres konkurowania, wielkość barier wejścia 
i wyjścia oraz obecną i przewidywaną rentowność sektora [3]. 

Produkcja biokomponentów  
w latach 2009-2012

Ze względu na regulowany charakter działalności wytwór-
czej biopaliw w Polsce każde przedsiębiorstwo zainteresowane 
tego rodzaju produkcją musi uzyskać wpis do rejestru prowadzo-
nego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Obecnie, według 
danych ARR na dzień 27 grudnia 2012 roku, zarejestrowanych 
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jest 36 przedsiębiorców, w tym 14 zakładów wytwarzających bio-
etanol (tab. 1), 11 zakładów produkcji estrów metylowych i 1 za-
kład produkcji czystego oleju roślinnego. Pozostali przedsiębior-
cy deklarowali prowadzenie działalności gospodarczej polegają-
cej na magazynowaniu biokomponentów lub ich wprowadzaniu 
do obrotu [9]. Z kolei liczba gorzelni rolniczych, o najczęściej 
niskich mocach wytwórczych, szacowana jest na ok. 100-150, 
jednakże większość z tych zakładów nie jest w stanie zapewnić 
sobie ciągłości produkcyjnej z uwagi na niewielką opłacalność.

Na podstawie danych URE (rys. 1) można zauważyć 
w ostatnich dwóch latach zanik sprzedaży polskiego bioeta-
nolu podmiotom zagranicznym. W 2010 roku sprzedano go 
ok. 73 tys. ton, a w 2012 roku zaledwie 3 tys. ton (spadek 95% 
w okresie dwóch lat). Oznacza to, że krajowy bioetanol niemal 
w całości trafił do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. 
Natomiast systematycznie wzrasta ilość etanolu sprzedawane-
go na terytorium kraju. W 2011 r. był to wzrost 68% w porów-
naniu z rokiem 2010, a w 2012 r. 14% w porównaniu z rokiem 
2011. Ilość wytworzonego bioetanolu waha się na poziomie 
130-160 tys. ton w obserwowanych czterech latach i osiągnęła 
najwyższy poziom w roku 2012 (167 tys. ton).

Polskie zakłady działające zarówno w systemie dwufazo-
wym (niedoinwestowana, mała gorzelnia rolnicza – zakład odwad-
niający) jak i systemie jednofazowym (zakład nowoczesny o zdol-
ności produkcyjnej 20-200 mln l/rok, produkcja etanolu i destylatu 
w jednym miejscu) nie wytrzymują konkurencji globalnych produ-
centów bioetanolu. Zdolności produkcyjne w amerykańskich wy-
twórniach bioetanolu sięgają 0,5 mld l/rok, a w UE do 0,3 mld l/rok, 
co pozwala na osiągnięcie efektu skali. Należy też podkreślić, że 
dla Unii Europejskiej bioetanol ma drugoplanowe znaczenie i nie 
wprowadza się silnych, restrykcyjnych barier importu [6]. 

W tabelach 3-4 przedstawiono dane o surowcach wykorzy-
stanych do produkcji etanolu w Polsce w latach 2011-2012.

Jak wynika z tabel 3 i 4 podstawowym surowcem do pro-
dukcji bioetanolu w roku 2011 było żyto, natomiast w roku 2012 
kukurydza. Wciąż niskie znaczenie ma melasa, a bioetanol z niej 
wytwarzany ma wysoką redukcję emisji CO2, w związku z czym 
powinno dążyć się do zwiększania udziału tego surowca w pro-
dukcji etanolu.

Tabela 1
Potencjał wytwórców bioetanolu w Polsce i wykorzystanie 

jego mocy produkcyjnych w latach 2009-2012

Dane  
za rok

Liczba przedsiębiorców 
wpisanych do rejestru 

wytwórców

Zadeklarowane 
zdolności 

produkcyjne, tys. m3

Wykorzystane 
zdolności 

produkcyjne, %

2009 14 725,00 22,8
2010 13 724,25 28,2
2011 13 763,80 21,83
2012 14 750,80 28,26

Źródło: dane ARR z rejestru wytwórców, przeliczenia własne MRiRW.

Tabela 2
Zestawienie wytworzonych i sprzedanych biokomponentów latach 2009-2012

Rok
Ilość biokomponentów wytworzonych  

przez ogół wytwórców, t 
Ilość biokomponentów sprzedanych  

na terytorium kraju, t 
Ilość biokomponentów sprzedanych  

podmiotom zagranicznym, t 

ogółem bioetanol ester ogółem bioetanol ester ogółem bioetanol ester
2009 600 106 130 712 364 720 516 233 56 240 355 736 24 403 24 379 24
2010 574 820 161 663 370 588 451 786 51 311 361 314 80 939 73 884 3 923
2011 495665 131 900 363 766 442 933 86 534 356 099 37 164 21 399 15 765
2012 759 760 167 802 591 957 652 221 98 847 553 375 20 954 3 165 17 789

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.pl)

Liczba przedsiębiorców wytwarzających bioetanol od kilku 
lat utrzymuje się na stałym poziomie 14-13. Jak wynika z da-
nych zawartych w tabeli 1 rysuje się tendencja niskiego poziomu 
wytwarzania bioetanolu w porównaniu z posiadanymi krajowymi 
zdolnościami produkcyjnymi. 

W tabeli 2 zestawiono dane dotyczące produkcji oraz 
sprzedaży biokomponentów w Polsce, a na rysunku 1 dane do-
tyczące wytwarzania i sprzedaży bioetanolu w latach 2009-2012 
(dane URE zebrane na podstawie informacji uzyskanych od 
przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących lub wprowa-
dzających do obrotu biokomponenty, którzy przekazali sprawoz-
dania kwartalne, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych).

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 2 ilość wytworzo-
nych biokomponentów w ostatnich czterech latach utrzymywała 
się na poziomie 500-750 tys. ton rocznie. W latach 2009-2010 
oprócz etanolu i estrów wytwarzano także czysty olej roślinny. 
W latach 2010 i 2011 zanotowano spadek produkcji biokompo-
nentów. Najmniej biokomponentów wytworzono w roku 2011, 
notując spadek o 13% w porównaniu z rokiem 2010, w tym spa-
dek wytwarzanego etanolu (o około 18%) na cele paliwowe, jak 
również stagnację w zakresie wytwórstwa estrów, których krajo-
wa podaż nieznacznie spadła do wolumenu wytworzonych es-
trów w analogicznym okresie w 2010 r. Natomiast w 2012 roku 
odnotowano znaczący wzrost (50%) wytworzonych biokompo-
nentów, w tym 27% etanolu oraz 62% estrów. 

Rys. 1. Zestawienie wytworzonego i sprzedanego bioetanolu 
w latach 2009-2012

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki
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Analiza atrakcyjności sektora  
bioetanolu w Polsce

Atrakcyjność sektora bioetanolu w Polsce zbadano opierając 
się na metodzie wielokryterialnej, punktowej M.E. Portera, a wyniki 
przedstawiono w tabeli 5. Poprzez punktową ocenę atrakcyjności 
sektora możemy określić cechy strukturalne sektora, siły powodu-
jące ich zmiany; dostarcza ona także informacji o konkurentach. 
Metoda ta pozwala ocenić opłacalność wejścia do (lub wyjścia z) 
sektora i ułatwia opracowanie odpowiedniej strategii. Ocena atrak-
cyjności sektora jest dokonywana na zasadzie porównania z inny-
mi branżami. Metoda punktowej oceny atrakcyjności sektora ma 
charakter ilościowy w przeciwieństwie do klasycznej, jakościowej 
analizy „pięciu sił” Portera [8, 2]. Punktem wyjścia przy ocenianiu 
i porównywaniu atrakcyjności sektorów jest w tym przypadku lista 
kryteriów, którym – w zależności od analizowanego sektora – przy-
pisuje się różne wagi. Można przyjąć, iż mieszczą się one w prze-
dziale 0-3. Jako czynniki atrakcyjności przemysłu można wymienić 
następujące: wielkość rynku, przewidywana stopa wzrostu rynku, 
dotychczasowa i przewidywana rentowność, siła konkurencji, szan-
se i zagrożenia w danym sektorze, bariery wejścia i wyjścia, ela-
styczność cenowa, wymagania technologiczne i kapitałowe, wpływ 
otoczenia, czynniki społeczne, polityczne i prawne. 

Analizując atrakcyjność sektora bioetanolu w Polsce oceniono 
10 kryteriów istotnych dla tego sektora, tj.: wielkość sektora, stopień 
wzrostu, strukturę sektora, bariery wejścia, zmienność technologii, 
dostępność surowców, źródła zysku, marżę zysku, sprzyjającą po-
litykę państwa i Unii Europejskiej oraz postrzeganie społeczne sek-
tora. Ocena pojedynczego kryterium wynosiła 0-3; im wyższa, tym 
bardziej dane kryterium wpływało korzystnie na atrakcyjność sek-
tora. Ocena końcowa atrakcyjności sektora była procentową śred-
nią arytmetyczną sumy ocen kryteriów dla wybranych kryteriów, 
podzieloną przez maksymalną wartość kryterium, wynoszącą „3”.

Tabela 4
Ilości i rodzaje surowców użytych do wytworzenia bioetanolu oraz ilości wytworzonego z nich bioetanolu w 2012 r., t

Surowiec I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem
Kukurydza 99 116,19 90 090,63 93 214,07 105 652,24 388 073,13
Destylat rolniczy 4 048,80 8 765,60 7 499,22 9 311,12 29 624,74
Alkohol etylowy (surowy, rektyfikowany, rolniczy) 1 772,83 6 272,49 5 121,76 5 927,16 19 094,24
Porektyfikat 2 733,43 2 474,07 2 947,28 2 477,18 10 631,96
Melasa 3 246,22 1 567,23 1 749,85 3 091,08 9 654,38
Otręby - - - 3 018,36 3 018,36
Ziemniaki - 409,50 - 457,75 867,25
Zlewki wódek / zlewki alkoholowe 77,39 19,70 27,34 15,35 139,78
Żyto - 2,71 - - 2,71
Ilość wytworzonego bioetanolu 35 454,78 43 490,22 46 486,53 42 423,42 167 854, 95

Źródło: dane ARR z rejestru wytwórców, przeliczenia własne MRiRW

Tabela 3 
Ilość bioetanolu wytworzonego z uwzględnieniem podstawowych surowców użytych do jego wytworzenia w 2011 r., t

Wytwarzanie bioetanolu I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem
Surowce, w tym: 93 976,13 78 617,08 73 930,42 113 468,79 359 992,42

– zboża 89 463,33 75 397,82 72 799,64 110 028,24 347 689,03
– melasa 4 512,80 3 219,26 1 130,78 3 440,55 12 303,39
– odpady skrobiowe kukurydziane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
– biały cukier przemysłowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Półprodukty, w tym: 6 852,53 6 961,99 7 587,42 7 512,75 28 914,69
– alkohol etylowy 4 368,09 4 212,52 4 949,99 5 086,14 18 616,74
– poretyfikat 2 449,44 2 749,47 2 399,43 2 404,61 10 002,95
– fuzle 35,00 0,00 238,00 22,00 295,00

Ilość wytworzonego bioetanu 34 385,34 31 167,70 31 853,47 34 493,52 131 900,03

Źródło: dane ARR z rejestru wytwórców, przeliczenia własne MRiRW

Tabela 5
Ocena atrakcyjności sektora bioetanolu w Polsce  

w latach 2007-2012

Rok 2007 2009 2010 2011 2012

Atrakcyjność, % 61,9 46,4 44,2 43,3 33,3

Źródło: Kościk i Kupczyk 2011, Kupczyk i in. 2012 [5, 7].

Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć 
dalszy spadek atrakcyjności polskiego sektora bioetanolu. Naj-
bardziej niekorzystnie na tę ocenę wpłynęły następujące kryteria: 
stopień wzrostu, struktura sektora, zmienność technologii, mar-
ża zysku oraz polityka państwa, a także zmiany w Dyrektywie 
2009/28/EC, dotyczące redukcji emisji CO2, wykorzystania suro-
wów rolniczych oraz  kryteriów zrownowazonego rozwoju.

Podsumowanie

W ostatnich latach liczba przedsiębiorców wytwarzają-
cych bioetanol utrzymuje się na stałych poziomie 13-14 wy-
twórców. W roku 2012 produkcja bioetanolu miała najwyższy 
poziom z czterech analizowanych lat, zaobserwowano wzrost 
około 24% w porównaniu z rokiem 2011, podczas gdy ilość 
wszystkich biokomponentów wzrosła o 50%, na co zdecydo-
wany wpływ miał znaczący wzrost ilości wytwarzanych estrów. 
Co roku zwiększa się ilość bioetanolu sprzedawanego przez 
wytwórców na terenie kraju, natomiast obserwuje się margina-
lizację relacji gospodarczych polskiego przemysłu bioetanolo-
wego z odbiorcami zagranicznymi. W roku 2012 podmiotom za-
granicznym sprzedano tylko 3 tys. ton bioetanolu, podczas gdy 
w 2011 r. było to 21 tys., a w 2010 prawie 74 tys. ton. Obecnie 
zdecydowana większość wytworzonego w Polsce bioetanolu 
trafiła na rynek krajowy.
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Wobec złożonego makrootoczenia i otoczenia konkurencyj-
nego, w jakim funkcjonuje sektor bioetanolu w Polsce, jego atrak-
cyjność zmniejszyła się z prawie 70% w roku 2007, kiedy to był sek-
torem atrakcyjnym (zachęty do inwestowania na etapie wchodzenia 
w nowe technologie), do zaledwie ok. 33% w 2012 r. i stał się sekto-
rem nieatrakcyjnym. Głównych przyczyn tego stanu rzeczy szukać 
należy przede wszystkim w polityce względem biopaliw prowadzo-
nej przez koncerny paliwowe, braku jakichkolwiek narzędzi ochrony 
rynkowej lokalnych wytwórców, w złej alokacji pomocy publicznej 
przeznaczonej na rozwój branży. Sytuację dodatkowo komplikuje 
system wsparcia ze strony państwa, który w postaci zwolnień akcy-
zowych przestał obowiązywać w Polsce od 1 maja 2011 r. zaś czo-
łowi potentaci światowi wspierają biopaliwa w bardzo zróżnicowany 
sposób, kierując go na rynek europejski, słabo chroniony.

PIŚMIENNICTWO

[1] Dyrektywa 2009/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych.

[2] Fudaliński J. 2002. Analizy sektorowe w strategicznym zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem. Antykwa, Kraków

[3] Gierszewska G., Romanowska M., 2003. Analiza strategiczna 
przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.

[4] Golisz E., Drożdż B., Kupczyk A., Redlarski G. 2013. Historia, 
stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce. Cz. 1. 
Trudna sytuacja gorzelni rolniczych i walka o przetrwanie w UE. 
PFiOW nr 1, s. 23-25.

[5] Kościk B., Kupczyk A., 2011/2012. Ekspertyza wskazująca 
pięć możliwych lokalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na terenie województwa lubelskiego – opracowana na 
potrzeby realizacji projektu: „Budowa oferty inwestycyjnej woje-
wództwa lubelskiego w oparciu o zidentyfikowany potencjał od-
nawialnych źródeł energii”. Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego w Lublinie

[6] Kupczyk A., Borowski P., Powałka M., Ruciński D. 2011. Biopa-
liwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. Wyd. 
WEMA, Warszawa.

[7] Kupczyk A., Stępień A., Piechocki J., Kupczyk M., Golisz E. 2012. 
Wybrane aspekty funkcjonowania i przyszłość sektora bioetanolu 
w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 9, s. 9-15.

[8] Porter M. E. 1992. Strategia konkurencji. Metody analizy sekto-
rów i konkurentów, PWE, Warszawa.

[9] Rejestr wytwórców (on-line). 2012. Pozyskano z: http://www.arr.
gov.pl/data/01670/rejestr_wytworcow_bio_2012.pdf

[10] www.ure.gov.pl

FOTOWOLTAIKA
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Wpływ pokrywy śnieżnej na wydajność systemów 
fotowoltaicznych

Snow cover influence on PV systems efficiency

Jedną z wielu powszechnie wymienianych zalet prawidło-
wo zaprojektowanego, w pełni sprawnego i korzystnie zloka-
lizowanego systemu fotowoltaicznego jest jego bezobsługo-

1) Leszek Pstraś, mgr inż., e-mail: leszek.pstras@consoltech.pl.
Konsultant i wykładowca z dziedziny fotowoltaiki, autor programu kompu-
terowego PV investor; absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, AGH 
w Krakowie oraz Uniwersytetu w Coventry w Wielkiej Brytanii, doktorant 
Polskiej Akademii Nauk

wość. W warunkach klimatycznych Polski, charakteryzujących 
się stosunkowo częstymi, a czasem bardzo obfitymi opadami 
śniegu w okresie zimowym, pojawia się jednak pytanie: jaki 
wpływ na funkcjonowanie i wydajność systemów solarnych ma 
zalegająca pokrywa śnieżna oraz czy należy usuwać śnieg po-
krywający moduły fotowoltaiczne? Problem ten dotyczy oczy-
wiście nie tylko Polski – w zasadzie większość istniejących 
systemów PV na świecie zainstalowana jest w krajach, które 
doświadczają opadów śniegu (m.in. Niemcy, Czechy, Japonia, 


