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Uwzględnia konsekwencje terytorialne nowych 

wyzwań społeczno-gospodarczych, związanych z 

takimi zjawiskami jak:  

• globalizacja życia społeczno-gospodarczego  

• zmiany klimatyczne  

• niekorzystne procesy demograficzne i rosnące koszty energii 

Uwzględnia w większym stopniu endogeniczne 

potencjały i zasoby rozwojowe terytorium,                       

a w mniejszym  mechanizmy wsparcia zewnętrznego. 



 

 Podnosi znaczenie współdziałania w ramach systemu 

zarządzania wielopasmowego, czyli wielopoziomowego i 

wielopodmiotowego. Skłania to administrację publiczną 

do współpracy pomiędzy sobą oraz z innymi  partnerami 

np. przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi 

 Kładzie nacisk na podejście strategiczne, polegające na 

koncentracji na kluczowych priorytetach - 

inteligentnych specjalizacjach (np. biogospodarka) i 

sprawnym zarządzaniu nimi 

 



 Biogospodarka to rozwój gospodarczy bazujący na 

zasobach odnawialnych i wiedzy 

 Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory i 

związane z nimi usługi, które produkują, 

przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne 

występujące w każdej z możliwych form 

 Biogospodarka stanowi podstawę rozwoju 

współczesnej i przyszłej gospodarki światowej 

 



Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i 

promowanie zdrowia 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 

Innowacyjny rozwój procesów i produktów 
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rozwój gospodarki współgrającej ze środowiskiem  

wzrost konkurencyjności polskich regionów, szczególnie 

rolniczych 

wzrostu atrakcyjności inwestowania w Polsce 

poprawa bezpieczeństwa żywnościowego 

zrównoważone użytkowanie zasobów biologicznych  

wdrożenie innowacji do przemysłu, w tym energetyki 
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Biomasa 



Kierunki przemian w rolnictwie 



Sposoby  wykorzystania biomasy 

na cele energetyczne  

 Spalanie (negatywna ocena m. in. Europejskiej Komisji 

wykonawczej ONZ) 

 Gazyfikacja/piroliza - biowęgiel 

 Estryfikacja 

 Fermentacja alkoholowa 

 Fermentacja metanowa 

 Biorafinacja - kaskadowe wykorzystywanie biomasy 

Przydatność każdej technologii przetwarzania biomasy w 

energię jest analizowana pod kątem środowiskowym, 

ekonomicznym i dostępności zasobów 



Biorafinacja – 

nowoczesna biotechnologia               

 Rafinacja - oczyszczanie i uszlachetnianie substancji 

naturalnych lub produktów przemysłowych w celu nadania im 

odpowiednich właściwości.  

 Biorafinacja dotyczy zasadniczo biomasy pochodzenia 

roślinnego. Podczas tego procesu rośliny zostają rozdzielone na 

komponenty botaniczne i chemiczne. Większość surowców 

rolniczych ma właściwości chemiczne i fizyczne, które czynią je 

przydatnymi do produkcji wyrobów spożywczych 

i niespożywczych. 

  Biorafinacja  dotyczy także procesów przemiany 

z zastosowaniem czynników biologicznych, czyli tzw. 

biokonwersji.  



Gospodarka  obiegu zamkniętego - GOZ 

(gospodarka cyrkularna) 

 regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje    

się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty 

energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w 

których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako 

surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów 

produkcyjnych. 

 model taki jest przeciwieństwem gospodarki liniowej, 

bazującej na ciągłym wzroście i powiększającym się zużyciu 

surowców oraz ilości odpadów. 

 



Gospodarka obiegu 

zamkniętego w energetyce 

 Powiązanie: 

 - ze zwiększaniem efektywności energetycznej 

 - z rozwojem odnawialnych źródeł energii  

 - z ograniczaniem emisji 

 Spalanie biomasy nie spełnia kryteriów GOZ 

 Kierunki zgodne z zasadami GOZ: 

- biorafinerie 

- biowęgiel 

- biogazownie - wykorzystujące produkty uboczne i odpady 

- biopaliwa II generacji – zmiana surowców i/lub ich pochodzenia 



Podsumowanie 

 Biomasa stanowi i stanowić będzie jedno z najważniejszych OZE 

 Nowe programy UE i Polski, ze względów środowiskowych i ekonomicznych, 
zakładają zmianę technologii produkcji energii z biomasy 

 Preferowane będą technologie spełniające kryteria gospodarki o obiegu 
zamkniętym np. kaskadowa biorafinacja, zgazowywanie (produkcja 
biowęgla), fermentacja metanowa (biogaz) 

 Ograniczane będzie spalanie biomasy, szczególnie w kotłach tzw. starej 
generacji - jednoznaczne stanowiska wielu organizacji (równocześnie budowa 
bloków energetycznych zasilanych biomasą!) 

 Uprawa roślin na cele energetyczne ograniczona będzie do gleb 
marginalnych. Podstawowym surowcem do produkcji energii będą odpady 
organiczne i produkty uboczne 

 Programy strategiczne województwa lubelskiego uwzględniają, w różnym 
stopniu szczegółowości,  te nowe tendencje 

 Samorządy szczebla lokalnego w PGN  zakładają budowę biogazowni (rzadko) 
i wymianę kotłów na biomasowe 


