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Synopsis. Sektor biopaliw w Polsce znajduje się w początkowej fazie swej aktywności produkcyjnej. Makrootoczenie 
sektora i fundamentalny, znaczący wpływ przepisów fi skalno-prawnych regulujących działalność podmiotów w bran-
ży biopaliw transportowych oraz sytuacja polityczna i jej międzynarodowy charakter, decydują o kierunku rozwoju 
branży w świetle rosnącej świadomości ekologicznej. Ze względu na ekonomiczne uwarunkowania produkcja biopaliw 
jest mało opłacalna, w związku z tym wspierana jest różnorakimi prorozwojowymi narzędziami administracyjnymi.

Wstęp
Sektor biopaliw jest działem rozwijającym się pod wpływem konieczności wprowadzania na po-

trzeby gospodarki alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. Jest też sektorem nie pozbawionym 
kontrowersji natury etycznej wynikającej z konkurencyjnego charakteru w stosunku do sektora pro-
dukcji żywności. Jego rozwój w dużej mierze zależy od aktywnej polityki rządu, której zadaniem jest 
stymulowanie  rozwoju  gałęzi przemysłu istotnych z punktu widzenia interesów  gospodarki kraju. W 
Unii Europejskiej pomimo wymogu notyfi kowania polityki w zakresie udzielania pomocy publicznej, 
poszczególne kraje stosują różne instrumenty prorozwojowe (dopłaty bezpośrednie do produkcji, ulgi 
akcyzowe, limity produkcyjne itp.) [Pańczyszyn 2008]. Polska, pomimo wielu działań prowadzonych w 
zakresie wspierania produkcji biopaliw z wykorzystaniem instrumentów administracyjnych nie wdrożyła 
jeszcze jednolitej, efektywnej polityki ukierunkowanej na rozwój sektora biopaliw transportowych. W 
przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji biopaliw, zarówno otoczenie prawne, jak 
również sytuacja rynkowa są ważnymi czynnikami regulującymi działalność podmiotów w tym sektorze. 
Uwarunkowania te istotne są również dla producentów rolnych, dla których jest to dodatkowy rynek 
zbytu wyprodukowanych surowców. 

W artykule podjęto problem identyfi kacji stanu rozwoju sektora biopaliw transportowych w Polsce, 
zarówno w aspekcie fi skalno-prawnym, jak również w odniesieniu do możliwości produkcji surowców 
niezbędnych w wytwarzaniu biopaliw transportowych. 

Artykuł stanowi studium wyników badań opublikowanych w literaturze przez różnych autorów w 
zakresie omawianego problemu. W opracowaniu  posłużono się  metodą analizy opisowej oraz analizy 
porównawczej, a także wykorzystano metody grafi cznej prezentacji danych w celu syntetycznego przed-
stawienia stanu krajowego sektora biopaliw.

Uwarunkowania fi skalno-prawne oddziaływujące na sektor biopaliw w Polsce
Od połowy XX wieku w Polsce produkowano etanol, a także stosowano go w znacznych ilościach do 

celów przemysłowych. Od 1990 r. bioetanol wykorzystywano  jako dodatek do benzyn. Przez  cały ten 
okres brak było jednoznacznych i stabilnych uwarunkowań fi skalno-prawnych jego stosowania [Kupczyk, 
Borowski 2009]. Pierwsza Ustawa biopaliwowa z 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowa-
nych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych była ułomna, a jej uwarunkowania nigdy w pełni nie 
zostały wprowadzone w życie. W latach 2004-2006 obowiązywało korzystne Rozporządzenie Ministra 
Finansów w zakresie zwolnień z podatku akcyzowego promujące biopaliwa. Było jednak powszechnie 
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krytykowane przez inwestorów i producentów za okres obowiązywania i możliwość zmiany przez rząd. 
Obowiązujące wówczas progi zwolnień akcyzowych wynosiły: od 1,5 do 2,2 zł/l, w zależności od ilości 
biokomponentu. Z największego zwolnienia akcyzowego korzystała Rafi neria Trzebinia należąca do 
grupy PKN Orlen, produkująca biopaliwo B20 z 20% udziałem estrów w ON. 

Po wejściu Polski do UE i stopniowym przyjmowaniu jej uwarunkowań prawnych w tym zakresie,  
zaczęły stopniowo odżywać nadzieje na rozwój produkcji biopaliw jako możliwości rozwoju biznesu 
dla plantatorów, przetwórców i inwestorów-producentów biokomponentów [Kupczyk, Borowski 2009]. 
Rozpoczęto również prace nad nowelizacją ustawy z 2003 roku, w efekcie tego powstało wiele aktów 
prawnych przybliżających Polskę do wymagań prawnych UE w zakresie rynku biopaliw transportowych. 
Uchwalone 25 sierpnia 2006 roku Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o systemie 
monitorowania i kontrolowania paliw miały na celu dostosowanie polskich przepisów do wymogów 
UE. Zanim jednak ustawy weszły w życie opublikowane zostało niekorzystne dla producentów biopaliw 
rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2006 roku likwidujące obowiązujące dotychczas progi 
zwolnień akcyzowych i wprowadzające ograniczenia w wysokości zwolnienia z podatku akcyzowego. 
Rozporządzenie spowodowało protesty i niezadowolenie ze strony producentów biopaliw, powodując  
zawieszenie sprzedaży estrów na polskim rynku i kierowanie produkcji na rynki państw UE. Rozporzą-
dzenie w mniejszym stopniu dotknęło sektor bioetanolu, jednak miało bardzo duży wpływ na stagnację 
polskiego rynku biodiesla oraz na ograniczenie inwestycji w tym sektorze.

Pod wpływem nacisków społecznych, politycznych oraz środowi-
ska gospodarczego (również ze sfery agrobiznesu) zainteresowanych 
produkcją biodiesla, w tym na własne potrzeby i tworzących się fl ot 
powstało wiele ważnych ustaw i rozporządzeń w zakresie biopaliw 
transportowych [Kupczyk, Borowski 2009]. Między innymi Ustawa z 
dnia 11 maja 2007 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw regulująca wysokość akcyzy dla bio-
komponentów stanowiących samoistne paliwo na ustalonym poziomie 
10 zł/1000 litrów. Najważniejsza w tym zakresie była jednak Uchwała 
Rady Ministrów z 24 lipca 2007 roku w sprawie Wieloletniego Programu 
Promocji Biopaliw lub innych Paliw Odnawialnych na lata 2008-2014. 
Stanowiła ona wykonanie Ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych i była również niezbędna do wypełnienia 
przez Polskę wymogów określonego udziału biokomponentów w rynku 
paliw transportowych zgodnie z Dyrektywą 2003/30/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspierania użycia w transporcie 
biopaliw lub innych paliw odnawialnych oraz zgodnie z ustaleniami 
posiedzenia Rady Europejskiej  8-9 marca 2007 roku. Wymogi te 
określa tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy – minimalny udział biokom-
ponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w 
transporcie, liczony według wartości opałowej.

Narodowy Cel Wskaźnikowy jest administracyjnym narzędziem 
zobowiązującym do wzrostu udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, co wiąże się z koniecz-
nością zwiększania zdolności produkcyjnych krajowych producentów biokomponentów i zwiększania 
sprzedaży biopaliw przez koncerny paliwowe. Jego niewykonanie w danym roku kalendarzowym grozi 
dotkliwymi karami fi nansowymi. „Wieloletni Program Promocji Biopaliw lub innych Paliw Odnawialnych 
proponuje różne narzędzia wsparcia w zakresie poprawy produkcji biokomponentów, m.in. zwolnienia z 
opłaty paliwowej oraz wparcie fi nansowe inwestycji w zakresie produkcji biokomponentów ze środków 
publicznych oraz funduszy UE. 

Na przełomie 2008 i 2009 roku w Polsce uwarunkowania prawne w zakresie biopaliw transporto-
wych wysiłkiem wielu ministerstw i organizacji branżowych dostosowano do przepisów prawnych UE.

Rynek rzepaku w Polsce 
Rozwój produkcji biopaliw w Polsce oprócz czynników zewnętrznych (fi skalno-prawnych) uzależ-

niony jest również od możliwości zapewnienia odpowiedniej bazy surowcowej, niezbędnej do stabilnego 
wzrostu produkcji biokomponentów. W sektorze biodiesla głównym surowcem do produkcji biopaliw 
jest olej rzepakowy. Rzepak jest jedną z najważniejszych roślin uprawianych przemysłowo w Polsce. Z 
uwagi na specyfi czne wymogi klimatyczne istnieje stosunkowo wysokie ryzyko produkcyjne związane 

Tabela 1. Narodowy Cel 
Wskaźnikowy
Table 1.  National Indicator 
Goal
Narodowy Cel Wskaźnikowy/                
National Indicator Goal
Rok/
Year

Minimalny udział 
biokomponentów/

The minimum share 
of biocomponents

2007 2,30%
2008 3,45%
2009 4,60%
2010 5,75%
2011 6,20%
2012 6,65%
2013 7,10%
2014 7,55%
Ź ród ło/Source :  Wie lo le tn i 
Program ... 2007
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z jego uprawą. Od wielu lat jednak obserwowany jest 
dynamiczny wzrost produkcji rzepaku w Polsce (rys. 1).

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej nastąpiła po-
prawa opłacalności produkcji rzepaku względem zbóż. 
Utrzymujące się korzystne relacje cen rzepaku do pszeni-
cy miały wpływ na systematyczny wzrost areału uprawy 
oraz wzrost udziału tej rośliny w strukturze zasiewów. 
Produkcja rzepaku stała się bardzo szybko rozwijającym 
działem produkcji roślinnej. Polityka UE w zakresie bio-
paliw i energii odnawialnej dała silny impuls do rozwoju 
zarówno produkcji, jak i przetwórstwa rzepaku [Rosiak 
2010]. Produkcja rzepaku w latach 2004-2008 rozwijała 
się w tempie niespełna 28% rocznie, a przeciętne zbiory 
w analizowanym okresie czasowym wyniosły 1,8 mln t 
i były o ponad 80% większe niż w poprzednim pięcio-
leciu. W analogicznym okresie o prawie 40% wzrosła 
powierzch nia uprawy rzepaku. Areał uprawy rzepaku w 
2009 roku po raz pierwszy przekroczył 800 tys. ha (810 
tys. ha). Według szacunków GUS powierzchnia uprawy 
rzepaku w 2010 roku wyniosła 767,8 tys. ha i była o 
5,2% mniejsza niż w 2009 r. W wyniku zmniejszenia areału uprawy i plonów, zbiory rzepaku w 2010 roku 
obniżyły się do 2088,1 tys. t, czyli o 16,4% w porównaniu z rekordowo wysokimi zbiorami z 2009 roku.

Według danych GUS liczba producentów rzepaku systematycznie wzrasta. W 2002 roku podczas 
spisu rolnego, gospodarstw prowadzących produkcję rzepaku było łącznie blisko 43 tys. W 2007 r. liczba 
gospodarstw ogółem uprawiających rzepak wzrosła o ponad 82% i wyniosła 78 287.

Wyraźną tendencją wzrostową charakteryzuje się liczba małych gospodarstw produkujących rzepak. 
W grupie obszarowej od 1 do 10 ha, nastąpił blisko trzykrotny wzrost producentów rzepaku,a w grupie 
gospodarstw o powierzchni od 10 do 50 ha, liczba producentów rzepaku wzrosła o ponad 63% w analizo-
wanym okresie czasu. Wzrosła również znacząco liczba gospodarstw uprawiających rzepak o powierzchni 
większej niż 50 ha UR, a w przypadku gospodarstw powyżej 100 ha UR, wzrost ten był mniej znaczący. 
Utrzymujące się od wielu lat wysokie ceny rzepaku, determinujące producentów do zwiększania jego 
produkcji stanowią negatywny czynnik wpływający na całkowite koszty produkcji biokomponentów, 
a tym samym na efektywność produkcji biopaliw transportowych. Łączne zapotrzebowanie na olej 
rzepakowy zużywany na cele spożywcze i energetyczne prognozowane do 2013 roku wymaga wzrostu 
produkcji rzepaku z ok. 1,5 mln t w 2004 r. do 3,2 mln t w 2013 r. [Gołębiowska 2010]. Oznacza to, iż w 
perspektywie rosnącego popytu na cele energetyczne, rzepak coraz bardziej będzie konkurował o ziemię 
ze zbożami i innymi roślinami uprawowymi. 

Rysunek 1. Powierzchnia uprawy i zbiory rzepaku w Polsce w latach (1990-2010*)
Figure 1. Area harvested and production of rape seed in Poland (1990-2010)
* Dane szacunkowe GUS
Źródło: opracowanie własne na podstawie IERiGŻ-PIB
Source: own study based on IERiGŻ-PIB

Tabela 2. Liczba gospodarstw rolnych 
uprawiających rzepak
Table 2. Number of farms growing oilseed rape
Grupy obszarowe 
[ha]/Area groups [ha]

Liczba gospodarstw/ 
Number of farms

2002 2005 2007

Ogółem (w tym):
Total (including):

42 982 54 560 78 287

< 1ha 3 702 1 302 1 814
1-10 ha 11 045 18 098 30 381
10-50 ha 21 565 26 835 35 232
50-100 ha 3 344 4 404 6 190
> 100 ha 3 326 4 009 4 671
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik 
Statystyczny… 2010
Source: own study based on Rocznik Statystyczny… 
2010
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Rynek biopaliw transportowych w Polsce
Pierwszy duży zakład biodiesla w Polsce – Rafi neria Trzebinia (grupa PKN Orlen) uruchomił produk-

cję na przełomie 2004 i 2005 roku. Po nim powstały kolejne trzy duże zakłady produkcyjne. Całkowite 
zdolności produkcyjne estrów w Polsce wynoszą ok. 480 tys. t/rok (docelowo 1,5 mln t/rok). Wyniki 
produkcyjne i sprzedaż biokomponentów z estru oleju rzepakowego zaprezentowano na rysunku 2. Pro-
dukcja estru z oleju rzepakowego na potrzeby rynku biopaliw transportowych w Polsce dynamicznie wzrasta 
wraz z rosnącymi wymaganiami w zakresie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Od początku dzia-
łalności pierwszych przedsiębiorstw w branży (2005 rok) do 2009 roku całkowita wielkość produkcji estrów 
wzrosła o niespełna 471%. W 2007 roku, w związku z wprowadzeniem niekorzystnych przepisów w zakresie 
zwolnień od podatku akcyzowego, nastąpiło gwałtowne załamanie rynku biodiesla (spadek produkcji o ok. 
52%), co w efekcie spowodowało zwiększenie sprzedaży eksportowej (55% sprzedaży ogółem). Nowelizacja 
aktów prawnych przez ówczesny rząd pod naciskiem podmiotów działających w branży, przywróciła szanse 
na szybki rozwój rynku – w 2008 roku nastąpił wzrost produkcji o ponad 281% w stosunku do kryzysowego 
2007 roku. Zaistniała sytuacja w sposób ewidentny wskazuje na bardzo dużą zależność działalności podmio-
tów od otoczenia fi skalno-prawnego sektora biopaliw transportowych. Nieco inaczej sytuacja rozwijała się na 
rynku bioetanolu (rys. 3). Na rynku bioetanolu czyli odwodnionego alkoholu etylowego otrzymywanego 
z produktów roślinnych (zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych)produkcja nie była już tak zmienna 
jak w przypadku rynku biodiesla, chociaż w 2007 roku wskutek zmian przepisów fi skalnych produkcja 
obniżyła się o 27% w stosunku do 2006 roku. Na uwagę zasługuje fakt, iż w latach 2005-2007 większość 
sprzedaży realizowana była poza granicami kraju. W 2007 roku eksport stanowił ponad 97% całości sprze-
daży bioetanolu, co niewątpliwie było reakcją ze strony producentów na niekorzystne zmiany w zakresie 
przepisów prawa. Od 2008 roku większość sprzedaży realizowana jest na rynku krajowym (za wyjątkiem 
pierwszego półrocza 2010 r.). Rosnąca sprzedaż estrów oleju rzepakowego wypierać może bioetanol jako 

Rysunek 2. Produkcja 
i sprzedaż estru z oleju 
rzepakowego
Figure 2. Production and 
sales of rapeseed oil ester  
Źródło: opracowanie 
własne na podstawie  
Rynek rzepaku 1995-2010
Source: own study based 
on Rynek rzepaku 1995-
2010

Rysunek 3. Produkcja i 
sprzedaż bioetanolu 
Figure 3. Production and 
sales of bioethanol 
Źródło: jak na rys. 2
Source: see fi g. 2
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biokomponent paliw ciekłych, chociaż w obliczu wysokich progów rosnącego krajowego NCW, wydaje 
się to niezbyt realistycznym scenariuszem. Z analizy danych wynika, iż 2010 rok najprawdopodobniej 
był rekordowy pod względem produkcji i sprzedaży bioetanolu (dane za pierwsze półrocze 2010 roku). 

Dystrybucją biopaliw do fi nalnych odbiorców na polskim rynku zajmują się głównie największe 
koncerny paliwowe (grupa PKN Orlen i grupa LOTOS). Obie spółki są również głównymi producentami 
paliw i jako jedyne fi rmy na polskim rynku produkują paliwa ciekłe z ropy naftowej. Sprzedaż biopaliw 
w Polsce wykazuje tendencję rosnącą (rys. 4).

Wymogi w zakresie realizacji NCW od 2008 roku zdecydowanie sprzyjają zwiększaniu sprzedaży i 
tym samym dostępności biopaliw na rynku polskim. W 2008 roku sprzedaż biopaliw w porównaniu do 
kryzysowego 2007 roku zwiększyła się o ponad 395%. Przyczyniło się do tego osiągnięcie udziału 3,45% 
biokomponentów w całości rynku paliw transportowych. 2009 rok to kolejny wzrost sprzedaży biopaliw 
o ponad 22% w porównaniu do roku poprzedzającego. Według danych za 3 kwartały 2010 roku, sprze-
daż biopaliw ponownie wzrosła bardzo dynamicznie o 122% w relacji do 2009 roku. Od początku 2007 
roku, aż do 3 kwartałów 2010 roku sprzedaż biopaliw w Polsce wzrosła aż o 1246%. Tak dynamiczny 
wzrost sprzedaży wyraźnie wskazuje, iż sektor ten w Polsce jest w fazie bardzo szybkiego wzrostu, a 
uwarunkowania fi skalno-prawne zdecydowanie wspomagają rozwój tego strategicznego z punktu wi-
dzenia całości gospodarki sektora. Z analizy danych wynika również, że większość biopaliw na rynek 
trafi a w czystej postaci. Przykładem jest produkowany i sprzedawany przez grupę PKN Orlen biodiesel 
B100, czyli samoistne biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym (diesla). W 3 kwartałach 2010 
roku samoistne biopaliwo stanowiło aż 94% całości sprzedawanych w Polsce biopaliw.

Zdaniem Krajowej Izby Biopaliw, realizacja założeń polityki w zakresie NCW i wprowadzenie 
biokomponentów w 2010 r. na poziomie 5,75% spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania importu ropy 
naftowej na poziomie 2,47 mln t oraz zredukowanie wydatków z tego tytułu na poziomie ok. 4,56 mld zł. 
Należy zauważyć, że wyliczenie sporządzono przy założeniu utrzymania trendu wzrostowego w zakresie 
konsumpcji paliw na obecnym poziomie oraz przy stałej cenie ropy naftowej za 1 baryłkę – 100 USD 
[Pańczyszyn 2008]. Obecnie ceny ropy naftowej na giełdach światowych pod wpływem wydarzeń poli-
tycznych w Północnej Afryce przekroczyły znacznie poziom 100 USD/baryłkę, co wpłynęło na wzrost 
cen paliw detalicznych na stacjach benzynowych.

Wnioski
1. Rozwijający się w Polsce od kilku lat sektor biopaliw transportowych zależy w bardzo dużym stop-

niu od otoczenia prawnego, tj. przepisów fi skalno-prawnych regulujących działalność podmiotów 
w sektorze strategicznym dla kraju z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. 
Administracyjnymi instrumentami wsparcia w Polsce są przede wszystkim ulgi w zakresie podatku 
akcyzowego, a rozwój rynku wspiera ustanowiony w 2007 r., tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy.

2. Dla zapewnienia odpowiedniej bazy surowcowej do produkcji biokomponentów od kilku lat wzrasta 
areał powierzchni uprawowej, a tym samym rosną zbiory rzepaku, głównego surowca do produkcji 
biodiesla. Produkcja i sprzedaż estrów z oleju rzepakowego systematycznie rośnie, w mniejszym 
stopniu wzrasta również produkcja i sprzedaż bioetanolu.

3. Sprzedaż biopaliw w Polsce realizowana przez największe koncerny naftowe, w związku z wymogami 
NCW rośnie bardzo dynamicznie, co przyczynia się bezpośrednio do zwiększania dostępności biopa-
liw na polskim rynku jako alternatywnych źródeł w stosunku do paliw ciekłych. Przyszłość branży 
zależeć będzie niewątpliwie od spójnej polityki prorozwojowej ze strony państwa, a wzrastający popyt 
na biopaliwa przyczyni się do zwiększania zapotrzebowania na surowce pochodzenia rolniczego. 

Rysunek 4. Sprzedaż biopaliw w 
Polsce 
Figure 4. Sales of biofuels in Poland
Źródło: opracowanie własne na 
podstawie [www.ure.gov.pl]
Source: own study based on [www.
ure.gov.pl]
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Summary
Poland has introduced fi scal and legal regulations that oblige enterprises to use admixture of biofuels in petrol 

and diesel oil - National Indicator Goal. Therefore, the demand for oilseed rape is high, and there is a growing 
demand for bio-components used in producing liquid fuels. Biofuels sector in Poland is developing very dynamically, 
even though for  companies specializing in the production of biofuels, the fi scal and legal regulations are one of the 
most important factors governing the activity of entities in the sector.
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