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Bioecon, Nowe strategie dotyczące biogospodarki w 
Polsce, BioEcon. HORYZONT 2020, 2015-2019 

LCAgri, Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego 
zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz 
w perspektywie lat 2030 i 2050, 2015-2017 

SustainFarm, Innowacyjna i zrównoważona 
intensyfikacja zintegrowanych systemów produkcji  
na cele żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju 
agroekosystemów odpornych na zmiany klimatu 
w Europie i poza jej obszarem, 2016-2019  



Zmiana średniej temperatury powietrza w Polsce 
w latach 2001-2010 względem normy 1971-2000 (Górski, Kozyra 2011) 





 Rozwój systemów monitoringu i wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach dla rolnictwa 

 Wsparcie inwestycyjne gospodarstw, szkolenia i doradztwo 
technologiczne uwzględniające aspekty dostosowywania 
produkcji rolnej do zwiększonego ryzyka klimatycznego 



 Opracowanie wytycznych dla nowych strategii (np. rozwoju 
nauki i innowacji, inteligentnych specjalizacji) i promowanie 
rozwoju biogospodarki. 

 Współpraca z decydentami i interesariuszami badań w 
zakresie biogospodarki i analiz systemowych, w celu 
wsparcia transferu wiedzy  i wsparcia rozwoju regionalnego 
(sieciowanie – Regionalny Klaster na rzecz Biogospodarki). 



Internetowa platforma dla rozwoju biogospdarki 

 Baza wiedzy o biogospodarce 

 E-narzędzia dla oceny emisyjności procesów  

 Geo-baza Biogospodarki w Polsce (potencjały, zasoby, optymalne 

lokalizacje, modele biznesowe) 



Analizy efektywności dla wybranych kierunków rozwoju 
biogospodarki w regionie lubelskim 

 Ocena  potencjałów biomasy  

 Analizy Cyklu Życia Produktów  (LCA) 

 Oceny środowiskowo-ekonomiczne nowych inwestycji  



 Wdrożenie rolniczych praktyk niskoemisyjnych w różnych 
regionach Polski 

 Ocena cyklu życia dla nawozów GA- ZAP dla różnych praktyk 
niskoemisyjnych i opracowanie  etykiet węglowych dla 
nawozów GA-ZAP wraz z rekomendowanymi praktykami 
rolniczymi 



Uprawa uproszczona Uprawa pasowa 



Etykiety emisyjności nawozów produkowanych 
przez Grupę Azoty – Zakłady Azotowe PUŁAWY 
S.A.  – od produkcji do stosowań na polu w 
praktykach niskoemisyjnych    



Cele projektu:  
- ocena wydajności wykorzystania zasobów oraz zaprojektowanie innowacyjnych 
 i opłacalnych systemów IFNS w celu optymalizacji produktywności, 
- opracowanie wskaźników zrównoważenia do oceny produktywności rolniczej 
  oraz efektywności środowiskowej,  
- waloryzacja komponentów drzewnych, odpadów i produktów ubocznych z tej 
produkcji w kontekście produkcji biopaliw i bioproduktów  
- utworzenie forum współpracy pomiędzy interesariuszami w Polsce (rolnicy, 
doradcy, przedsiębiorcy, lokalne władze, organizacje pozarządowe) 

2016-2019 
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