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Abstract. This article presents a model renewable energy use system in conjuction urban and 
rurar example of biomass. Biomass is a product produced in large quantities by agriculture and 
can be successfully used to produce renewable energy. Later in the paper presented to the 
model of farm production structures to take account of both the production of conventional food, 
as I biomass for energy purposes. According to the author diversification of agricultural 
production by expanding the production of biomass is one of the requirements of the current 
situation in agricultural markets. 
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WST#P 

Rozwój rozumiany jako cykl pozytywnych zmian o dynamicznym charakterze w wielu 

obszarach $ycia spo"eczno-gospodarczego, a w szczególno#ci: w strukturze gospodarki,  

w strukturze ludno#ci, w strukturze #rodowiska naturalnego, jest zjawiskiem bardzo 

z"o$onym, na które sk"adaj% si& ró$norodne dynamiczne procesy. Cele rozwoju w sferze 

spo"eczno-gospodarczej powinny ponadto uwzgl&dnia' d%$enia i oczekiwania regionalnej 

spo"eczno#ci. Co wi&cej, realizacja rozwoju regionalnego wymaga równie$ w"%czenia w ten 

proces szeroko pojmowanej spo"eczno#ci lokalnej. Rozwój regionalny polega bowiem na 

podtrzymywaniu starych i tworzeniu nowych warto#ci i idei charakteryzuj%cych dany region  

i wspólnot& lokaln%. Tre#ci% tego procesu jest rozwój spo"eczno-gospodarczy, obejmuj%cy 

korzystne zmiany ilo#ciowe w dochodach oraz spo"eczne przemiany jako#ciowo-strukturalne, 

w tym tak$e popraw& warunków $ycia mieszka(ców, rozumianych jako zapewnienie 

dostatecznej liczby miejsc pracy i dochodów z tytu"u zatrudnienia, gwarantuj%cych 

d"ugoterminowe bezpiecze(stwo finansowe i socjalne, a tym samym wzrost poziomu jako#ci 

$ycia. Diagnoza procesów modernizacji gospodarki w postaci zmian strukturalnych jest jednym  

z kluczowych obszarów badawczych nauk ekonomicznych w XXI wieku (Prandecki 2009). 
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Potrzeba przeprowadzania kompleksowych bada( tych zjawisk wynika przede wszystkim  

z przyspieszenia ich tempa w wyniku narastania procesów integracyjnych i globalizacyjnych. 

W takim kontek#cie idea zrównowa$onego rozwoju regionów, miast i wsi nabiera nowego 

znaczenia. Koncepcja zrównowa$onego i trwa"ego rozwoju promuje bowiem holistyczne 

podej#cie do rozwoju, integruj%c ze sob% gospodark&, spo"ecze(stwo i #rodowisko (Lorek 2009). 

Coraz cz&#ciej mówi si& równie$ w #rodowisku rolniczym o op"acalno#ci inwestycji w energi& 

odnawialn%. Dylematem dla tych rolników i przedsi&biorstw rolnych jest decyzja wyboru 

konkretnego sposobu pozyskiwania zielonej energii. Potencjalny inwestor musi bowiem rozwa$y': 

– dost&pno#' i cen& surowca do produkcji energii odnawialnej, 

– op"acalno#' ekonomiczn% inwestycji. 

Zgodnie z teori% ekonomii, w d"u$szej perspektywie, o rozwoju danego sektora gospodarki, 

a w szczególno#ci tak z"o$onego i powi%zanego z innymi sektorami, jakim jest rolnictwo, nie 

decyduje tylko bie$%ca konkurencyjno#' rynkowa poszczególnych podmiotów gospodarczych 

w tym sektorze, ale skuteczna realizacja d"ugoterminowej strategii gospodarczej pa(stwa 

(Wiktorowski 2010). W zwi%zku z tym rozwój energetyki odnawialnej jest nie tylko mod% czy 

op"acalnym biznesem, ale równie$ spo"eczn% i ekonomiczn% konieczno#ci%, aby zapewni' 

przysz"ym pokoleniom mo$liwo#ci rozwojowe. 

PRZEDMIOT, CEL I METODYKA BADA$ 

Przedmiotem bada( opisanych w niniejszej pracy jest analiza fundamentalnych 

elementów planowania d"ugookresowego wzrostu i rozwoju gospodarczego i ich wp"yw na 

zachowania ekonomiczne podmiotów ró$nicuj%cych to tempo. Jednym z obszarów takiej 

analizy jest rolnictwo i jego struktura docelowa oraz mo$liwy model wspó"pracy pomi&dzy 

miastem a wsi%. Celem niniejszego artyku"u jest przedstawienie przyk"adowego modelu 

wspó"pracy obszarów wiejskich z obszarami miejskimi w zakresie odnawialnych surowców 

energetycznych i energii. Celem artyku"u jest ponadto analiza mo$liwo#ci zbudowania modelu 

dywersyfikacji produkcji rolnej gospodarstwa rolnego w oparciu na trzech kierunkach (filary): 

– produkcj& $ywno#ci konwencjonalnej lub GMO, 

– produkcj& biomasy na cele energetyczne, 

– produkcj& $ywno#ci ekologicznej. 

Celem takiej dywersyfikacji jest ograniczenie ryzyka biznesowego oraz zapewnienie 

dodatkowych dochodów do gospodarstwa rolnego przez wykorzystanie biomasy do produkcji 

energii odnawialnej. Sprzeda$ energii odnawialnej do miast i aglomeracji miejskich pozwoli 

równie$ nawi%za' w"a#ciwe relacje ekonomiczno-spo"eczne pomi&dzy miastem a wsi%. Wie# 

b&dzie nie tylko producentem $ywno#ci i energii odnawialnej, ale równie$ odbiorc% produktów 

wysoko przetworzonych, wykorzystuj%c odnawialne )ród"a energii. Pozwoli to na wypracowanie 
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w"a#ciwych relacji wspó"dzia"ania systemu miejskiego i wiejskiego w zakresie wykorzystania 

energetyki odnawialnej oraz zrozumienie istoty wzajemnej wspó"zale$no#ci i koegzystencji. 

W pracy zastosowano metod& opisow% popart% analiz% statystyczn% danych pochodz%cych  

z instytucji rz%dowych, takich jak: Agencja Nieruchomo#ci  Rolnych, Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego. Ponadto w pracy zastosowano metod& 

graficzn% do przedstawienia i ilustracji modeli prezentowanych w pracy oraz tabelaryczne 

przedstawienie danych statystycznych.    

WYNIKI 

Za podstaw& analiz przyj&to dotychczasow% ewolucj& polityki rolnej w krajach Unii 

Europejskiej oraz kierunki rozwoju rolnictwa w tych krajach, z uwzgl&dnieniem takich 

czynników jak: wielko#' i profil gospodarstw, towarowo#' i ekologia, koncentracja ziemi  

i kapita"u, struktura wsi i rolnictwa, udzia" energii odnawialnej w strukturze produkcji. Wyniki 

pracy maj% charakter rozwa$a( teoretyczno-modelowych, które maj% za zadanie 

odpowiedzie' na nast&puj%ce pytania? Jakie powinno by' polskie rolnictwo w przysz"o#ci? 

(Oczywi#cie trudno jest jednoznacznie na to pytanie odpowiedzie', gdy$ zale$y to od wielu 

uwarunkowa( i czynników, które maj% cz&sto charakter egzogenny, ale najwa$niejsze, 

zdaniem autora, jest wskazanie g"ównych kierunków rozwoju). Czy rolnictwo powinno 

utrzymywa' tak% struktur& agrarn% i zatrudnieniow% jaka jest obecnie, czy jednak rz%d 

powinien przyspieszy' tempo zmian strukturalnych aby uzyska' w"a#ciwy model docelowy? 

Czy rz%d posiada przeanalizowany i opracowany model docelowy polskiego rolnictwa? (czy 

tylko próbuje na#ladowa' modele wypracowane w toku do#wiadcze( i praktyki gospodarczej 

krajów Europy Zachodniej i innych). Problem w opracowywaniu modelu docelowego 

polskiego rolnictwa polega na tym, $e rolnictwo polskie jest niejednorodne regionalnie. O ile 

regiony Polski zachodniej i pó"nocnej oraz Wielkopolska mog% bez wi&kszych problemów 

osi%gn%' w okresie 10–30 latach struktur& gospodarstw porównywaln% z krajami Europy 

Zachodniej, to dla rolnictwa centralnej, wschodniej i po"udniowej Polski winien by' opracowany 

inny alternatywny model funkcjonowania i rozwoju. Chodzi tutaj g"ównie o rozdrobnienie 

agrarne, struktur& gospodarstw oraz specyfik& produkcji. W rejonach Polski pó"nocnej  

i zachodniej ju$ rozpocz%" si& bowiem proces koncentracji ziemi uprawnej oraz kapita"u 

rolnego i post&puje on w do#' szybkim tempie.  

Niniejsza praca ma charakter oryginalnej pracy badawczej, powsta"ej na podstawie 

w"asnych do#wiadcze( autora dzi&ki prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz obserwacji 

zachowa( i strategii rozwojowych innych gospodarstw rolnych w regionie zachodniopomorskim. 

Badania te poparto równie$ analiz% materia"ów )ród"owych dost&pnych w agencjach rz%dowych 

zajmuj%cych si& rolnictwem i obszarami wiejskimi (ANR, ARiMR, ARR) oraz dost&pnej 

literatury )ród"owej z tego zakresu.   
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KONCENTRACJA ZIEMI UPRAWNEJ A ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ   

Proces koncentracji ziemi uprawnej odbywa si& obecnie na terenach Polski zachodniej  

i pó"nocnej tylko dlatego, $e Agencja Nieruchomo#ci Rolnych (ANR) posiada  tam jeszcze wolne 

zasoby ziemi, którymi dysponuje, preferuj%c sprzeda$ ziemi na rzecz rolników i przedsi&biorstw 

rolnych. Taki scenariusz rozwoju w pozosta"ych regionach kraju jest niemo$liwy do realizacji, 

bo ANR nie dysponuje w tych rejonach wolnymi area"ami ziemi, a obrót ziemi% na rynku 

prywatnym praktycznie zamar" ze wzgl&du na dop"aty obszarowe i traktowanie przez 

w"a#cicieli ma"ych gospodarstw tych dop"at jako swoistej pomocy socjalnej pa(stwa. Na tych 

terenach w zdecydowanej wi&kszo#ci mo$liwy jest jedynie rozwój ma"ych i #rednio 

obszarowych gospodarstw, za to nastawionych na produkcj& towarow% (chów zwierz%t  

w wyspecjalizowanych chlewniach i oborach, produkcja sadownicza, warzywnicza czy 

zielarska, energetyka odnawialna, przetwórstwo rolno-spo$ywcze, agroturystyka oraz 

rzemios"o i handel). Wzorem innych pa(stw UE, specjalistyczne gospodarstwa hodowlane  

w tych regionach, ze wzgl&du na ma"e area"y ziemi uprawnej, nabywaj% pasz& w ca"o#ci lub 

w cz&#ci od zewn&trznych dostawców. Natomiast sadownicy i warzywnicy tworz% grupy 

producenckie, przetwarzaj%c i sprzedaj%c swoje produkty w ca"o#ci lub w cz&#ci w ramach 

grupy. Wi&ksze gospodarstwa rolne mog% próbowa' uzyskiwa' wy$sz% warto#' dodan% 

przez przetworzenie produktów rolnych w swoich przetwórniach. Drugim istotnym elementem 

w dyskusji o przysz"o#ci wsi i rolnictwa jest pytanie o miejsce wsi i rolnictwa w gospodarce 

narodowej oraz ich rola we wspó"pracy z obszarami miejskim i metropolitalnymi. Jaki 

powinien by' zatem model docelowy takiej wspó"pracy? Zdaniem autora tego artyku"u, 

nale$y wygasza' dyskusj& o roli wsi jako swoistego skansenu kulturowego i zawodowego 

oraz o swoistej misji wsi jako producenta $ywno#ci i biomasy na cele energetyczne.  

A potraktowa' mieszka(ców wsi i rolników jako ludzi prowadz%cych taki sam biznes, jak 

ka$dy inny przedsi&biorca, tylko zlokalizowany na obszarach wiejskich i dotycz%cy sektora 

rolno-spo$ywczego, energetycznego czy le#nego lub ka$dego innego sektora gospodarki 

narodowej. Rolników równie$ bowiem obowi%zuje stara ekonomiczna zasada maksymalizacji 

zysku, jako warunku koniecznego do przetrwania i funkcjonowania na konkurencyjnym 

globalnym rynku. Trzecim niezwykle istotnym czynnikiem w dyskusji jest docelowa struktura 

produkcji gospodarstw rolnych oraz przedsi&biorstw zlokalizowanych na wsi, np. zak"adów 

us"ug le#nych czy chocia$by lasów pa(stwowych (chodzi tutaj np. o zr&bki drewna, drewno 

odpadowe czy uprawa szybko rosn%cych gatunków drzew). Niezrozumia"e jest, $e Lasy 

Pa(stwowe, jako specyficzny producent rolny (las ro#nie na powierzchni ziemi) i wytwórca 

olbrzymiej ilo#ci biomasy drzewnej i odpadowej, pomijane s% w dyskusji i odpowiedzialno#ci 

za dywersyfikacj& )róde" i bezpiecze(stwo energetyczne Polski.  
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Tabela 1. *rednia wielko#' powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych  
                 województwach w 2009 roku  
Table 1.    The average size of agricultural land on a farm in the various provinces in 2009  

Jednostka podzia"u administracyjnego kraju 
(województwo) 
Unit administrative division (province) 

*rednia wielko#' powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie (w ha) 

The average size of agricultural land on 
the farm (ha) 

Dolno#l%skie 15,52 
Kujawsko-pomorskie       14,94 
Lubelskie 07,40 
Lubuskie 20,11 
+ódzkie 07,41 
Ma"opolskie 03,80 
Mazowieckie 08,44 
Opolskie 17,71 
Podkarpackie 04,46 
Podlaskie 12,05 
Pomorskie 18,82 
*l%skie 06,71 
*wi&tokrzyskie 05,39 
Warmi(sko-mazurskie 22,90 
Wielkopolskie 13,46 
Zachodniopomorskie 30,15 

!ród"o: Agencja Nieruchomo#ci Rolnych, 2010. 
Source: Agricultural Property Agency, 2010. 

MODEL DYWERSYFIKACJI STRUKTURY PRODUKCJI I DOCHODÓW 

Analizuj%c problem jaki procent w strukturze dochodów gospodarstw rolnych maj% stanowi' 

dop"aty obszarowe i dotacje do specyficznych rodzajów produkcji rolnej, np. aeroenergetyki 

czy bioenergetyki (ró$nego rodzaju dotacje ju$ stanowi% mi&dzy 50 a 80% dochodów 

gospodarstw rolnych w Polsce), a jaki produkcja $ywno#ci konwencjonalnej, GMO, ekologicznej, 

biomasy na cele energetyczne czy przetwórstwo $ywno#ci? Nale$y tak$e odpowiedzie' na 

pytanie – jak rolnicy maj% zdywersyfikowa' )ród"a swoich dochodów, aby utrzyma' zyskowno#' 

produkcji i zachowa' p"ynno#' finansow%? S% to niezwykle istotne pytania w dobie coraz 

wi&kszej kapita"och"onno#ci produkcji rolnej oraz braku stabilno#ci cen na produkty rolne. 

Kryzysy na rynkach rolnych pojawiaj% si& bowiem coraz cz&#ciej i maj% coraz ostrzejszy 

przebieg. Mo$na stwierdzi', $e w zasadzie stymulowanie rozwoju poszczególnych rodzajów 

produkcji w rolnictwie odbywa si& za pomoc% bod)ców zewn&trznych maj%cych charakter 

interwencjonizmu pa(stwowego, np. dop"aty do produkcji, ekologia, energetyka odnawialna  

i inne. Powoduje to, $e niektóre gospodarstwa i przedsi&biorstwa rolne wyspecjalizowa"y si& 

w wykorzystywaniu dotacji celowych i wraz ze zmian% strumienia pomocy przesuwaj% swój 

profil produkcji w kierunku kolejnego strumienia pieni&$nego w postaci subwencji lub dotacji. 

Bardzo dobrym przyk"adem s% uprawy ekologiczne w regionie zachodniopomorskim 

(wcze#niej uprawa orzechów w"oskich, a obecnie wielkoobszarowe plantacje jab"oni) czy  

modny obecnie program rozwoju biogazowni rolniczych, do których budowy dofinansowanie 
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ma wynosi' oko"o 70% kosztów inwestycji plus gwarantowany zakup energii cieplej  

i elektrycznej tam wyprodukowanych. Na przyk"adzie Niemiec mo$emy jednak stwierdzi', $e 

zatrzymanie pomocy w formie dotacji powoduje wr&cz panik& w#ród producentów i inwestorów  

w tych kierunkach produkcji, ze wzgl&du na gwa"towny spadek op"acalno#ci produkcji. 

Rysunek 1 przedstawia model dywersyfikacji struktury produkcji i dochodów rolniczych.   

 

Rys. 1. Docelowa struktura produkcji towarowego gospodarstwa rolnego (farmy) – Model dywersyfikacji  
            struktury produkcji i dochodów  
!K i GMO – $ywno#' konwencjonalna i $ywno#' genetycznie modyfikowana, OZE – odnawialne )ród"a energii, 
EKO i BIO – $ywno#' ekologiczna, PRS – przetwórstwo rolno-spo$ywcze. 
Fig. 1. Target structure of farm production – Model diversify production structures and income!!
!K i GMO – food conventional and genetically modified foods,!OZE – renewable, energy sources, EKO i BIO – 
ecological food, PRS – agro-food processing. 

Jak wida' na rysunku 1, je#li za"o$ymy, $e dan% wej#ciow% do modelu jest rodzinne 

gospodarstwo rolne o powierzchni oko"o 300 ha (zgodnie z Ustaw% o kszta"towaniu ustroju 

rolnego) lub przedsi&biorstwo rolne o powierzchni powy$ej 300 ha, to powinno ono  

w swojej strukturze produkcji docelowej rozwa$y' czy zmierza w kierunku specjalizacji czy 

dywersyfikacji dzia"alno#ci rolniczej. Coraz cz&#ciej spotykany jest jednak model 

dywersyfikacji produkcji rolniczej. Wówczas takie gospodarstwo dzieli si& formalnie, lub nie, 

na mniejsze gospodarstwa, przypisuj%c im dzia"alno#' w zakresie jednego z elementów 

opisanego powy$ej modelu. Poniewa$ produkcja $ywno#ci konwencjonalnej jest silnie 

skorelowana z produkcj% biomasy na cele organiczne lub energetyki (s"oma, obornik, 

gnojowica itp.), mo$emy te dwa rodzaje dzia"alno#ci potraktowa' jako uzupe"niaj%ce si&. Tak 

samo produkcja $ywno#ci ekologicznej jest silnie skorelowana z przetwórstwem (pakowanie, 

mro$enie, pasteryzowanie itp.), mo$emy zatem traktowa' te dwa kierunki produkcji jako 
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uzupe"niaj%ce si&. Elementem "%cz%cym te cztery g"ówne profile produkcji gospodarstwa 

rolnego jest kana" dystrybucji, który mo$e przybiera' ró$ne postacie, ale wydaje si&, $e 

docelowo rolnicy b&d% d%$y' do kontroli nad ca"ym kana"em dystrybucji i "a(cuchem dostaw 

w postaci np. organizowania si& w grupy producenckie, które b&d% samodzielnie zajmowa"y 

si& dystrybucj% produktów cz"onków grupy. 

MODEL WSPÓ!PRACY W ZAKRESIE OZE I ENERGII POMI#DZY WSI% A MIASTEM  

Do#' cz&sto we wspó"czesnej analizie ekonomicznej czynników rozwoju gospodarczego 

wyst&puje b"&dne za"o$enie odr&bno#ci funkcjonowania obszarów wiejskich od obszaru 

miast. Jest to za"o$enie, które tkwi swoimi korzeniami w gospodarce industrialnej, natomiast 

traci racj& bytu w analizie funkcjonowania gospodarki postindustrialnej. Oczywi#cie, 

niekwestionowana jest prawda, $e obszary wiejskie maj% inn% specyfik& funkcjonowania od 

obszarów miast, ale równie$ prawd% jest to, $e jedne nie mog% funkcjonowa' w oderwaniu 

od drugiego, zgodnie z twierdzeniem, !e „ca"o#$ to wi%cej ni! suma cz%#ci”. Mo$emy wi&c 

zada' pytanie – co to jest miasto czy obszar miejski? Mo$emy odpowiedzie', stosuj%c bardzo 

prost% definicj&, $e miasto to obszar silnie zurbanizowany, o du$ej koncentracji substancji 

mieszkaniowej, handlowej i produkcyjnej, który ró$ni si& tym od wsi, $e mieszka tam du$o 

wi&cej ludzi, a zaj&ciem podstawowym ludno#ci nie jest produkcja rolnicza, tylko produkcja 

rzemie#lnicza, przemys"owa i handel. Odwracaj%c pytanie, czym zatem jest wie#, mo$emy 

odpowiedzie', $e wie# to obszar mniej zurbanizowany i o du$o bardziej rozproszonej 

strukturze alokacji zasobów, w którym mieszka du$o mniej ludzi ni$ w mie#cie, a dominuj%cym 

zaj&ciem ludno#ci jest rolnictwo i rzemios"o. Upraszczaj%c trywialnie analiz&, mo$emy powiedzie', 

$e wie# dostarcza miastu $ywno#' i wypoczynek oraz surowce energetyczne z biomasy,  

a miasto dostarcza wsi towary przemys"owe, us"ugi i kultur& oraz energi& wyprodukowan% 

g"ównie z kopalin w postaci wysoko przetworzonej. W ka$dym przypadku cech% wspóln% jest 

to, $e obydwa obszary dostarczaj% sobie nawzajem zasobów w ró$nej postaci.  

Analizuj%c uwarunkowania rozwoju energetyki w Polsce, nale$y zwróci' uwag&, $e 

obszary wiejskie to prawie 93% obszaru naszego kraju i mieszka na nich oko"o 45% 

spo"ecze(stwa,  w wielu regionach kraju wyst&puje wr&cz tendencja powrotu na wie#, ale nie 

po to, aby zosta' rolnikiem, ale po to, aby na wsi zamieszka' i doje$dza' do pracy w mie#cie. 

Do tej pory mieli#my do czynienia z odwrotn% sytuacj%, to ludno#' wiejska emigrowa"a do 

miast w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków $ycia. Wsi nie mo$na wi&c traktowa' jako 

kraju za miastem, raczej powinno si& mówi', $e miasto to kraj za wsi%. Niezale$nie od punktu 

widzenia, co jest wa$niejsze – wie# jako no#nik warto#ci przyrodniczych, czy miasto jako 

no#nik warto#ci technologicznych – istotne jest zachowanie zasady zrównowa$onego  i trwa"ego 

rozwoju tych dwóch elementów spo"ecze(stwa polskiego. Trwa"y i zrównowa$ony rozwój 

rozumiany jest tutaj jako zapisany w Konstytucji RP równomierny rozwój  wszystkich trzech 



!

!

 
70  K. Wiktorowski 

p"aszczyzn funkcjonowania spo"ecze(stwa: spo"ecznej, #rodowiskowej i gospodarczej. 

Elementem wspólnym tych p"aszczyzn jest mi&dzy innymi polityka energetyczna, której 

w"a#ciwe wykorzystanie ma nie tylko zapewni' rozwój gospodarczy kraju, ale równie$ 

zapewni' wysok% jako#' $ycia spo"ecze(stwa. Ma ponadto umo$liwi' spe"nienie warunków 

ekonomizacji, racjonalno#ci i optymalizacji dzia"a( ludzkich. Przyk"adem takiego rozwi%znia 

jest zrównowa$ona gospodarka mediami i zasobami organicznymi w ramach wspó"pracy wsi 

z miastem – rys. 2.   

 

 

Rys. 2. Zrównowa$ona gospodarka mediami i zasobami organicznymi w ramach wspó"pracy wsi z miastem  
Fig. 2.  Sustainable management of organic media and resources in cooperation with the city of villages 

Koncepcja nowoczesnego modelu wykorzystania energetyki odnawialnej do zapewnienia 

w"a#ciwego wspó"dzia"ania dwóm systemom $ycia i gospodarowania: miejskiemu i wiejskiemu, 

zak"ada przede wszystkim partnerskie traktowanie zasobów i mo$liwo#ci ich pozyskania  

i wykorzystania przez zainteresowane strony. Koncepcj& tak% zaprezentowa"a mi&dzy innymi 

szwedzka firma Vattenfall na sesji po#wi&conej energetyce odnawialnej, zorganizowanej na 

terenie Mi&dzynarodowych Targów Szczeci(skich (Neterowicz 2010). Adaptuj%c koncepcj& 

tego modelu na potrzeby modelu dywersyfikacji produkcji rolniczej w oparciu na wykorzystaniu 

energetyki odnawialnej, mo$emy przyj%' nast&puj%ce za"o$enia. Farmer (rolnik) prowadz%cy 

gospodarstwo rolne produkuje zbo$a oraz inne p"ody rolne, a tak$e biomas& (s"oma, trawa, 

drewno, obornik itp.) oraz gnojowic& i inne odpady organiczne. Sprzedaje te komponenty do 

instalacji wytwarzania energii odnawialnej (biogazownia, peleciarnia, brykieciarnia, wytwórnia 

biodiesla czy bioetanolu itp.), lub jako jej w"a#ciciel/wspó"w"a#ciciel produkuje bioenergi& 
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ciepln% i elektryczn% lub biopaliwo na sprzeda$ do aglomeracji miejskich. Bioenergi% ciepln% 

ogrzewa fabryki i budynki w miastach, a energia elektryczna s"u$y do zapewnienia komfortu 

mieszkania i $ycia (o#wietlenie) oraz nap&dzania maszyn i urz%dze(. Biopaliwa natomiast 

s"u$% do nap&dzania pojazdów i mo$na je naby' na stacjach paliw w mie#cie. W ten sposób 

powstaje nowoczesny model gospodarki autarkicznej von Thunena w aspekcie energetycznym. 

Je#li do tego doda', $e nasz farmer dostarcza do miasta $ywno#', a rzemie#lnik i robotnik 

oraz kupiec z miasta dostarcza farmerowi szeroko rozumiane dobra u$ytkowe, to otrzymujemy 

samowystarczalny klaster energetyczno-produkcyjno-$ywno#ciowy, który mo$emy wykorzysta' 

do niwelowania wp"ywu globalizacji gospodarki na poziom lokalny (Wiktorowski 2010).  

W chwili wolnej oraz w weekendy mieszkaniec miasta jedzie na wypoczynek do gospodarstwa 

agroturystycznego prowadzonego przez tego farmera lub jego s%siada, spo$ywaj%c przy okazji 

produkty ekologiczne wytworzone w gospodarstwie. A nasz farmer i jego s%siad w niedziel& 

razem jad% na zakupy do centrum handlowego w mie#cie. Aby ten powy$szy model by" 

mo$liwy do realizacji, musi spe"nia' podstawowe zasady ekonomizacji oraz racjonalizacji 

dzia"a(. Po prostu obydwu stronom musi si& op"aca' ta wspó"praca w sensie ekonomicznym. 

Poni$ej dokonano analizy potencja"u biomasy w Polsce i jej energetycznego wykorzystania  

w ramach modelu wspó"pracy miasta ze wsi%. 

POTENCJA! I &RÓD!A BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE 

Najwi&ksze i najbardziej dost&pne zasoby surowców energetycznych zlokalizowane s% na 

obszarach wiejskich. Stanowi je biomasa, któr% rozporz%dzenie MGiP definiuje jako [,] sta"e 
i ciek"e substancje pochodzenia ro#linnego lub zwierz&cego, które ulegaj% biodegradacji, 
pochodz%ce z produktów, odpadów i pozosta"o#ci z produkcji rolnej oraz le#nej, a tak$e  
w ogniwach paliwowych przemys"u przetwarzaj%cego ich produkty, a tak$e cz&#ci pozosta"ych 
odpadów, które podlegaj% biodegradacji (Rozporz%dzenie ministra gospodarki i pracy  
z 9 grudnia 2004 r.). W Polsce wykorzystywana jest przede wszystkim biomasa odpadowa, tj. 

drewno kawa"kowe, odpady drewniane z le#nictwa, przemys"u drzewnego i papierniczego, 
nadwy$ki s"omy zbo$owej i s"oma rzepakowa, biogaz ze sk"adowisk odpadów i oczyszczalni 
#cieków. Biomasa na cele energetyczne mo$e by' wykorzystana bezpo#rednio (np. spalanie 
drewna, s"omy, osady #ciekowe), b%d) poddawana wst&pnej konwersji do paliw sta"ych 
(brykiety, pelety), ciek"ych (bioetanol, biodiesel) lub gazowych (biogaz–metan, gaz 
pirolityczny). Biomasa mo$e by' przetwarzana na paliwo p"ynne lub gazowe. Warto#' kaloryczna 

biomasy jest prawie dwukrotnie ni$sza ni$ warto#' kaloryczna w&gla i na ogó" przyjmuje si&, 
$e jedna tona w&gla kamiennego jest równowa$na energetycznie dwóm tonom suchej 
biomasy, niezale$nie od tego czy biomasa ma posta' drewna, s"omy, siana czy ziarna. 
Pochodzenie biomasy mo$e by' bardzo ró$norodne, poczynaj%c od polowej produkcji ro#linnej, 
przez odpady wyst&puj%ce w rolnictwie, przemy#le rolno-spo$ywczym, w gospodarstwach 
domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa mo$e równie$ pochodzi' z odpadów 



!

!

 
72  K. Wiktorowski 

drzewnych w le#nictwie, przemy#le drzewnym, celulozowo-papierniczym. Podejmuje si& te$ 

produkcj& biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach drzew szybko rosn%cych 
(wierzba, topola, eukaliptus), trzciny cukrowej, rzepaku, s"onecznika, wybranych gatunków 
traw. Wa$nym )ród"em biomasy s% odpady z produkcji zwierz&cej (gnojowica, biogaz) oraz 
odpady z gospodarki komunalnej (osady #ciekowe, odpady z gospodarstw domowych, 
makulatura). W Polsce szacuje si&, $e w samym tylko rolnictwie potencja" energetyczny 
niewykorzystanej biomasy wynosi 104 PJ rocznie, natomiast potencja" ca"kowity mo$liwej do 

zagospodarowania biomasy wynosi oko"o 407,5 PJ (rolnictwo 195 PJ, le#nictwo 101 PJ, 
sadownictwo 67,6 PJ i przemys" drzewny 53,9 PJ). Natomiast potencjaln% poda$ biomasy  
z plantacji ro#lin energetycznych szacuje si& na oko"o 50 mln ton rocznie o warto#ci 
energetycznej oko"o 400 mln GJ, co jest równowa$ne energetycznie 20% w&gla zu$ywanego 
aktualnie w krajowej energetyce (1 900 mln GJ x 0,2 = 380 mln GJ). Pozyskanie takiej ilo#ci 
biomasy wi%za"oby si& z przeznaczeniem na ten cel od 1,3 do 1,5 mln hektarów u$ytków 

rolnych. Jest to wizja perspektywicznej roli rolnictwa i potencjale nieuprawianych gleb. Mog"oby to 
rozwi%za' co najmniej dwa wa$ne problemy rolnictwa: zmniejszenie bezrobocia, a tym 
samym zmniejszenie luki ekonomicznej i cywilizacyjnej pomi&dzy wsi% a miastem. Koresponduje 
to równie$ z konieczno#ci% znacznego zredukowania emisji gazów cieplarnianych, a wi&c 
wprowadzenie w skali globalnej nowoczesnego systemu bioenergetycznego. Musi wi&c zaistnie', 
obok rynku upraw komplementarnych, rynek ro#lin przemys"owych (Ma"ecki i Gajewski 2006). 

Energi& zawart% w biomasie mo$na z powodzeniem wykorzysta' do poprawy jako#ci 
$ycia cz"owieka. Podlega ona bowiem przetwarzaniu na inne formy energii przez spalanie 
biomasy lub produktów jej rozpadu. W wyniku spalania uzyskuje si& ciep"o, które mo$e by' 
przetworzone na inne rodzaje energii, np. energi& elektryczn%. Spalanie biomasy jest 
uwa$ane za korzystniejsze dla #rodowiska ni$ spalanie paliw kopalnych, gdy$ zawarto#' 
szkodliwych pierwiastków, przede wszystkim zwi%zków siarki, w biomasie jest ni$sza,  
a powstaj%cy w procesie spalania dwutlenek w&gla wytworzony zosta" w nieodleg"ej 
przesz"o#ci z dwutlenku w&gla zawartego w biomasie. Natomiast dwutlenek wprowadzony do 
#rodowiska przy spalaniu paliw kopalnych jest dodatkowym dwutlenkiem w&gla wnoszonym 
do atmosfery, zwi&kszaj%cym globalne ocieplenie. Wad% biomasy stosowanej do spalania 
jest wydzielanie si& szkodliwych substancji podczas spalania bia"ek i t"uszczy. Oprócz 
bezpo#redniego spalania wymuszonej biomasy, energi& pochodz%ca z biomasy uzyskuje si& 
równie$ przez: zgazowanie – gaz generatorowy (g"ównie wodór i tlenek w&gla) powsta"y ze 
zgazowania biomasy w zamkni&tych reaktorach, jest on spalany w kotle lub bezpo#rednio 
nap&dza turbin& gazow% b%d) silnik spalinowy, mo$e by' te$ surowcem do syntezy; 
fermentacj& beztlenow% biomasy, w wyniku której otrzymuje si& metanol, etanol i inne, które 
to zwi%zki mog% by' przetworzone na inne formy energii b%d) s"u$y' jako paliwo; 
fermentacja – jej wynikiem jest otrzymanie biogazu; estryfikacj& – biodiesel (Makiela 2008). 
Istnieje jednak dosy' silne przekonanie, $e stosowanie biomasy w obecnie znanych 
technologiach ma charakter #redniookresowy, za# docelowym paliwem b&dzie wodór 
wykorzystywany w ogniwach paliwowych (Ciechanowicz 2003). 
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Równie$ zapotrzebowanie na biomas& pozyskiwan% z drzew nieustannie wzrasta. Du$e 

znaczenie ma przede wszystkim bezpo#rednie wykorzystanie drewna do produkcji energii 

cieplnej i elektrycznej, co prowadzi do wzrastaj%cego zainteresowania drewnem drobno-

wymiarowym o niskich cechach jako#ciowych. Zalet% biomasy, jako odnawialnego )ród"a 

energii, jest to, $e jej zasoby s% praktycznie niewyczerpalne oraz daj% mo$liwo#' dostarczania 
energii we wszystkich formach " cieplnej, elektrycznej oraz paliw silnikowych. Istnieje wiele 

metod termochemicznej konwersji biomasy. Najwa$niejszymi, obecnie wykorzystywanymi  

i rozwijanymi metodami s%: spalanie, wspó"spalanie z w&glem, gazem ziemnym, piroliza  

i zgazowywanie. Jednak najprostsz% form% pozyskiwania energii z biomasy jest jej bezpo#rednie 

spalanie. Mimo korzystnych efektów ekologicznych, wykorzystanie biomasy na cele energetyczne 

stwarza wiele problemów technicznych, spowodowanych nast&puj%cymi czynnikami: 
– du$ym przedzia"em wilgotno#ci (np. drewno surowe 30"60%), 

– ma"% g&sto#ci% biopaliw, jako pochodnych biomasy w postaci nieprzetworzonej, 

utrudniaj%cych transport i magazynowanie (np. s"oma, osady #ciekowe, estry oleju 

rzepakowego), 

– du$% ró$norodno#ci% technologii przetwarzania na no#niki energii. 

POLITYKA ENERGETYCZNA A CZYNNIKI ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

Istot% polityki energetycznej jest optymalne gospodarowanie zasobami energetycznymi. 

Celem tego zagospodarowania jest pe"ne zaspokojenie potrzeb gospodarki i jej trwa"y 

rozwój. Z tego te$ wzgl&du polityka energetyczna mo$e zosta' zdefiniowana jako „forma 

ekonomicznego i administracyjnego oddzia"ywania organów w"adzy publicznej na sektor 

energetyczny, jego struktur& i funkcjonowanie”. Oddzia"ywanie to jest istotne z punktu 

widzenia interesów pa(stwa oraz wchodz%cych w jego sk"ad regionów i #rodowisk lokalnych. 

Zapotrzebowanie na energi& jest bezpo#redni% pochodn% rozwoju gospodarczego,  

w zwi%zku z tym konsumpcja energii b&dzie wzrasta'. Energia jest bowiem kluczowym 

elementem spinaj%cym wykorzystanie pozosta"ych czynników produkcji, to jest: ziemi, 

kapita"u i pracy, których poziom wykorzystania determinuje rozwój i jako#' $ycia ka$dego 

spo"ecze(stwa. Energia jest niezb&dna nie tylko do realizacji procesów podtrzymywania 

$ycia ludzi na poziomie zwanym „cywilizacyjnym”, ale równie$ do realizacji procesów 

produkcji. Mo$emy wyró$ni' cztery podstawowe rodzaje energii odpowiadaj%ce czterem 

mitycznym $ywio"om: wody, ziemi, wiatru i ognia (np. para wodna, gejzery, gaz, geotermia, 

promienie s"oneczne). Wielo#' technologii i mo$liwo#ci wykorzystania powoduj%, $e 

odnawialne )ród"a energii mog% stanowi' ciekaw% alternatyw& dla tradycyjnej energetyki  

i w przysz"o#ci powinny wypiera' metody produkcji oparte na paliwach kopalnych. Tocz%ce 

si& obecnie w Polsce dyskusje dotycz%ce rozwoju tego sektora pokazuj%, $e dominuje  

tradycyjne my#lenie o tej dziedzinie. Za alternatyw& tradycyjnych paliw kopalnych uznaje si& 



!

!

 
74  K. Wiktorowski 

bowiem energetyk& atomow%, która stwarza podobne ryzyko, jak dotychczasowe technologie. 

Warto wi&c przeanalizowa', jakie czynniki s% istotne dla rozwoju odnawialnych )róde", a jakie 

mog% spowodowa' ich pomini&cie. Pierwszym czynnikiem jest #wiadomo#' ekologiczna. 

Jedynie te spo"ecze(stwa i decydenci #wiadomi zagro$e( p"yn%cych z zanieczyszczenia 

#rodowiska b&d% w stanie podj%' decyzje o zastosowaniu rozwi%za( technologicznych 

powoduj%cych ich zmniejszenie. Drugi czynnik to cena energii odnawialnej, dlatego 

powodzeniem ciesz% si& relatywnie tanie i sprawdzone )ród"a energii jakimi s% paliwa 

kopalne, a nie technologie odnawialne. Te ostatnie s% obecnie drogie, co powoduje, $e 

energia z nich pozyskana niejednokrotnie jest dro$sza ni$ z klasycznych elektrowni. Co 

prawda takie kalkulacje nie uwzgl&dniaj% kosztów #rodowiskowych, jednak s% bardziej 

akceptowane przez spo"ecze(stwo. Wynika to g"ównie z przekonania, $e skutki zanieczyszczenia 

#rodowiska b&d% widoczne dopiero w przysz"o#ci, a wi&c cz&#' spo"ecze(stwa s%dzi, $e 

przysz"e, bogatsze spo"eczno#ci mog% ponie#' koszty przywracania #rodowiska do 

pierwotnego stanu. O rozwoju energetyki w pierwszej po"owie XXI wieku decydujemy teraz, 

dokonuj%c wyborów kierunków inwestycji. Skutki naszych wyborów b&d% odczuwa' nast&pne 

pokolenia. Z tego w"a#nie powodu warto zwróci' uwag&, jakie czynniki mog% mie' pozytywny 

wp"yw na rozwój energetyki odnawialnej, aby za ich pomoc% doprowadzi' do zmniejszenia 

presji cz"owieka na #rodowisko. Szybko rosn%ce ceny wyczerpywanych no#ników energii: 

w&gla, gazu ziemnego, ropy naftowej oraz oleju opa"owego powoduj%, $e wraca si& do paliw 

sta"ych, co pokaza"y ostatnie lata w ogrzewnictwie mieszkaniowym i obiektów u$yteczno#ci 

publicznej. *wiatowe i regionalne kryzysy dotycz%ce zachowania bezpiecze(stwa energetycznego 

b&d% narasta', co wynika z przyrostu liczby ludno#ci w skali #wiatowej. Przekroczone s% 

równie$ w ostatnich latach wszystkie progi absorpcji w atmosferze produktów spalania 

tradycyjnych no#ników energii.  

WNIOSKI 

Zobowi%zania podj&te przez Polsk& w ramach UE nak"adaj% nowe obowi%zki na 
samorz%dy w zakresie promocji i wykorzystania OZE, które s% pochodzenia lokalnego. 
Podstawowym obowi%zkiem samorz%dów terytorialnych jest zatem racjonalne planowanie 
energetyczne. Zrównowa$one gospodarowanie energi% jest istotnym warunkiem rozwoju 
lokalnego, poniewa$ wp"ywa na popraw& bytu lokalnych spo"eczno#ci w wymiarze spo"ecznym, 
ekologicznym i ekonomicznym. Produkcja surowców energetycznych oraz energii b&dzie, 
oprócz produkcji $ywno#ci, g"ównym stymulatorem rozwoju rolnictwa i przemian na polskiej 
wsi, a funkcja rolnictwa jako )ród"a surowców energetycznych i energii b&dzie równie wa$na 
jak $ywno#ciowa. Niestety, wi&kszo#' samorz%dów lokalnych nie ma strategii racjonalnego 
wykorzystania energii ze )róde" lokalnych. Energetyczne wykorzystanie biomasy jako 
odnawialnego )ród"a energii jest niezwykle wa$ne, poniewa$ jej zasoby s% praktycznie 
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niewyczerpalne oraz daj% mo$liwo#' dostarczania energii we wszystkich formach – cieplna, 
elektryczna, paliwa silnikowe. Za agroenergetyk%, dynamicznie rozwijaj%cym si& rynkiem  
w agrobiznesie, przemawiaj% niezmiernie wa$ne interesy obszarów wiejskich, a przede 
wszystkim interesy samych rolników, chc%cych ze wzgl&du na coraz s"absz% op"acalno#' 
produkcji zbó$ i hodowli zwierz%t dodatkowo produkowa' biomas& i mo$liwe z niej inne 
produkty. Inne powody to: nadprodukcja $ywno#ci, konieczno#' ograniczenia emisji dwutlenku 
w&gla i py"ów, aktywizacja ekonomiczna lokalnych spo"eczno#ci i tworzenie nowych miejsc 
pracy. Przepisy UE i krajowe wymuszaj% coraz wi&ksze wykorzystanie OZE, zw"aszcza 
biomasy. Produkcja biomasy na cele energetyczne w ramach modelu dywersyfikacji 
produkcji rolnej daje szans& rolnikom, zw"aszcza gospodarstwom ma"oobszarowym, które 
nie wytrzymuj% konkurencji w zakresie dostosowania do standardów jako#ci produkcji 
produktów rolnych oraz ochrony #rodowiska na dodatkowy dochód. Ponadto kreowanie 
takiego modelu wspó"dzia"ania i wspó"pracy w zakresie odnawialnych )róde" energii 
pozwoli"oby zniwelowa' wzajemn% niech&' mieszka(ców miast do mieszka(ców wsi i odwrotnie, 
przez kreowanie modelu partnerstwa i wspó"pracy. Z punktu widzenia uwarunkowa( 
przyrodniczych, dost&pno#ci, ceny i mo$liwych rozwi%za( alternatywnych biomasa jest 
najbardziej perspektywicznym no#nikiem energii w Polsce. Ponadto rozwój metod uprawy  
i pozyskania alternatywnych )róde" energii pozwoli mieszka(com obydwu #rodowisk: miejskiego  
i wiejskiego inaczej spojrze' na kierunki rozwoju ówczesnego #wiata, na cywilizacj& jako 
system, w którym ka$dy od ka$dego jest zale$ny, a poszanowanie pracy jednych wymaga 
poszanowania pracy innych cz"onków spo"ecze(stwa. 
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