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Raport dla Komisji Europejskiej wynikający z art 4(1) dyrektywy 2003/30/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw 

lub innych paliw odnawialnych za 2004 r. 
 

Raport dotyczy zobowiązania Polski wynikającego z wymagań art. 4(1) dyrektywy z dnia 8 

maja 2003 r.  w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw 

odnawialnych.  

Raport obejmuje następujące zagadnienia: 

I. Realizacja narodowego celu związanego z redukcją emisji gazów cieplarnianych 

potrzebnych do wypełnienia Protokołu z Kyoto,  

II. Działania podjęte w promowaniu użycia biopaliw lub innych paliw odnawialnych w celu 

zastąpienia użycia benzyn lub oleju napędowego w transporcie, 

III. Udział biopaliw w rynku paliw transportowych, 

IV. Poziom narodowego celu wskaźnikowego na 2005 r. - minimalna proporcja biopaliw  

i innych paliw odnawialnych jaka powinna znaleźć się na rynku paliwowym 

 

I. Realizacja narodowego celu związanego z redukcją emisji gazów cieplarnianych 

potrzebnych do wypełnienia Protokołu z Kyoto.  

Odnotowywana w ostatnich kilku latach narastająca dynamika zjawisk 

atmosferycznych w świecie, Europie i Polsce może wskazywać na pojawienie się pierwszych 

oznak zmian klimatycznych, takich jak: postępujące ocieplanie klimatu Polski czy zmiany 

rozkładu natężenia opadów. Możliwe zmiany klimatu1 napawają niepokojem, gdyż ich skutki 

mogą być bardzo dotkliwe dla całej społeczności międzynarodowej - niezależnie od miejsca 

zamieszkania czy statusu materialnego.  

Zagadnienia ochrony klimatu nie stanowiły zasadniczego problemu rozwojowego 

Polski w okresie transformacji na tle innych, ogromnych problemów ustrojowo-

gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska. Niewątpliwym, dodatnim efektem 

przekształceń jest m.in. znacząca poprawa jakości praktycznie wszystkich elementów 

środowiska przyrodniczego, w tym bardzo duże zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W 

procesie przekształceń strukturalnych gospodarki, wzmacnianym wymaganiami Unii 

Europejskiej, w tym głównie harmonizacją prawa, podjęto działania, które winny 

                                                 
1 Polska jest stroną Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu od 1994 roku, co 
oznacza obowiązek podjęcia działań na rzecz stabilizacji zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie 
zabezpieczającym przed trwałymi zmianami klimatu globalnego.  
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zaowocować utrzymaniem, a nawet wzmocnieniem korzystnych tendencji w ochronie 

środowiska - także na rzecz łagodzenia zmian klimatu. 

  Istotne znaczenie dla działań na rzecz ochrony klimatu mają dokumenty strategiczne 

przyjęte przez Radę Ministrów i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (wśród nich znajdują się 

plany, założenia polityki i strategie odnoszące się do zrównoważonego rozwoju, środowiska, 

gospodarki jako całości oraz jej poszczególnych sektorów). Poza tym, w Polsce funkcjonuje 

system instrumentów prawnych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do problematyki 

zmian klimatu. Instrumenty te stymulują podejmowanie działań wpływających na 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.  

W latach 1988-2002 emisja gazów cieplarnianych obniżyła się o ponad 30%. Tak duża 

redukcja jest w zasadniczej części efektem procesów transformacji ustrojowej i gospodarczej, 

zainicjowanych na początku lat 90. Dla krajów w okresie transformacji gospodarczej, w tym 

Polski, Protokół z Kioto2 stwarza szansę na częściowe zrekompensowanie poniesionych 

kosztów i wyrzeczeń za pośrednictwem mechanizmów tego Protokołu, umożliwiających 

nabycie i ewentualną sprzedaż praw własności do zakumulowanej nadwyżki redukcji emisji 

gazów cieplarnianych.  

 Polska już wypełniła zobowiązanie redukcji emisji gazów cieplarnianych ze znaczącą 

nadwyżką  (Polska jest zobowiązana przez Protokół z Kioto do 6% redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w okresie 2008-2012 w stosunku do 1988 roku stanowiącego rok bazowy dla 

Polski). 

 W 2002 roku największy udział w emisji gazów cieplarnianych ma dwutlenek węgla 

stanowiący 80,6% całkowitej emisji gazów cieplarnianych, metan stanowi 11.8% a  podtlenek 

azotu 7,1% zagregowanej emisji gazów cieplarnianych. Pozostałe gazy przemysłowe tj. HFC 

- fluorowęglowodory, PFC - perfluorowęglowodory i  SF6  - sześciofluorek siarki,  stanowią 

0,5% emisji gazów cieplarnianych. 

Proporcje składu zagregowanej emisji gazów cieplarnianych zmieniły się w stosunku 

do 1988 roku (roku bazowego) w kierunku zmniejszenia udziału dwutlenku węgla (z  83,43% 

w 1988 r. na 80,61% w 2002 roku) i metanu ( z 12,45% 1988 r. na 11,837% w 2002 roku) 

przy jednoczesnym zwiększeniu  emisji podtlenku azotu. (z 4,12% w 1988 roku  na 7,08% w 

2002 roku).   

                                                 
2 Podpisany przez Polskę w dniu 15 lipca 1998 roku, ratyfikowany w dniu 13 grudnia 2002 r. Protokół z Kioto 
wszedł w życie z dniem 16 lutego 2005 roku. 
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Zasadniczymi uwarunkowaniami gospodarczymi Polski wpływającymi na realizację 

postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i 

Protokołu z Kioto są takie czynniki jak: niska rentowność przedsiębiorstw (utrudniająca 

przeznaczenie niezbędnych środków na pilne modernizacje techniczno-technologiczne), 

wysoka energochłonność procesów przemysłowych oraz  dynamiczny rozwój transportu 

samochodowego. 

 Sektor energii jest głównym źródłem emisji dwutlenku węgla i siarki do powietrza. 

Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego powoduje ponadto zmiany w krajobrazie i szkody 

materialne w terenie. Również niekorzystnie wpływa na jakość wód. Strukturę zużycia energii 

pierwotnej w Polsce zestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

1999 2000 2001 2002 2003  

PJ % PJ % PJ % PJ % PJ % 

Energia pierwotna 3929,8 100,00 3870,3 100,00 3917,8 100,00 3786,7 100,00 3939,8 100,00 

Węgiel kamienny 2107,4 50,26 1940,7 50,15 1933,0 49,34 1905,0 50,31 2056,7 52,20 

Węgiel brunatny 521,5 13,27 507,5 13,11 510,8 13,04 507,2 13,399 516,9 13,12 

Ropa naftowa 702,6 17,88 768,5 19,86 770,2 19,66 760,2 20,08 742,0 18,83 

Gaz ziemny 421,0 10,71 452,7 11,69 471,2 12,03 458,6 12,11 509,4 12,93 

Pozostałe 177,3 4,51 200,9 5,19 232,6 5,93 155,7 4,11 114,8 2,91 

GUS „Gospodarka Paliwowo-Energetyczna w latach 2002, 2003”  - Warszawa 2004  

 

W Polsce podstawowymi nośnikami energii są węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. 

Dlatego jednym z kierunków działań proekologicznych jest redukcja emisji zanieczyszczeń ze 

źródeł węglowych i ropopochodnych poprzez, zwiększenie wykorzystania biomasy lub 

innych paliw odnawialnych w energetyce i transporcie. 

Podstawowym kierunkiem działań mających na celu zmniejszenie oddziaływania 

sektora energetycznego na środowisko naturalne będzie wprowadzanie nowych rozwiązań 

technologicznych, zmiana struktury nośników energii, stosowanie paliw przyjaznych 

środowisku, wprowadzanie mechanizmów ekonomicznych, ułatwiających dostosowanie się 
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do bardziej rygorystycznych wymagań ekologicznych. Na ograniczenie obciążeń środowiska 

będzie miał również wpływ postęp w zakresie efektywności energetycznej. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w tym gazów cieplarnianych przewiduje się 

uzyskać także poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii oraz paliw 

węglowodorowych w ogólnym bilansie energii pierwotnej.  

Węgiel kamienny i węgiel brunatny w najbliższej przyszłości będą podstawą 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, dlatego celowe jest wykorzystanie tzw. 

technologii czystego węgla (Clean Coal Technology) umożliwiających  dotrzymanie 

spełnienie norm ochrony środowiska. Istotny jest również rozwój technologii 

umożliwiających zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 

Wobec wzrastającej liczby pojazdów oraz natężenia ruchu w aglomeracjach miejskich, 

istotne jest stosowanie paliw o polepszonych parametrach jakościowych, zmniejszających ich 

niekorzystne oddziaływanie na zdrowie człowieka i środowisko. Zatem przewiduje się 

ograniczanie zawartości siarki w tych paliwach oraz zwiększanie w nich udziału 

biokomponentów. Zaostrzone wymagania wprowadzane będą stopniowo, w sposób 

umożliwiający dostosowanie się rafinerii do produkcji tych paliw. Ograniczenia zawartości 

siarki dotyczyć będą także olejów stosowanych do celów opałowych. 

Wprowadzenie mechanizmów rynkowych, polegających na handlu przyznanymi 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (od 1 maja 2004 r., Polska podlega prawu 

wspólnotowemu, w tym dyrektywie o handlu emisjami) może przyczynić  się do obniżenia 

kosztów dostosowania przedsiębiorstw do zaostrzonych wymagań. Planowane jest również 

wprowadzenie w przyszłości handlu uprawnieniami do emisji SO2 i NOx, jako wewnętrzny, 

krajowy system. 

 

II. Działania podjęte w promowaniu użycia biopaliw lub innych paliw odnawialnych w 

celu zastąpienia użycia benzyn lub oleju napędowego w transporcie. 

 

 Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że zasadnicze działanie promujące 

stosowanie biokomponentów w paliwach silnikowych polega na odpowiednim doborze 

wysokości zwolnienia z podatku akcyzowego od paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz 

wynika z postępu technologicznego związanego z produkcją pojazdów i paliw. Niezbędny 

jest stały monitoring tych działań ponieważ zachodzi konieczność dostosowywania zwolnień 

 4



podatkowych do zachodzących zmian. System ulg podatkowych i zwolnień jest stosowany w 

Polsce od 1993 r. i  w praktyce dotyczył bioetanolu i produkowanego na jego bazie eteru.  

 

II. 1 Wdrażane projekty badawcze dotyczące biopaliw 

 

 W latach 1994-1997 realizowany był projekt badawczy pt.: „EPAL polskie paliwo 

rzepakowe do silników wysokoprężnych”. Jednocześnie wykonane były badania tego paliwa 

co pozwoliło na sformułowanie projektu krajowej normy PrPN-C-40030. Mimo, że norma ta 

nigdy nie została przyjęta przez  Polski Komitet Normalizacyjny, to jej projekt pozwolił 

potencjalnym producentom biopaliwa na przygotowywanie technologii produkcji, która 

prowadziłaby do wytworzenia odpowiedniej jakości biopaliwa. Paliwo BIODIESEL 

zawierające dodatki depresatorów spełniało wymagania dla olejów napędowych gatunku DZ 

wg PN-92/C-96051 oraz dla klasy paliw wg EN-590, przeznaczonych do stosowania w zimie, 

przy temperaturach otoczenia do minus 200C. 

W Polsce w połowie lat 90-tych wobec znacznego zainteresowania możliwościami rozwoju 

rynku biodiesla, w Oddziale Centrali Produktów Naftowych S.A. (CPN S.A.) we Wrocławiu 

podjęto decyzję w sprawie realizacji promocyjnej - próbnej produkcji i sprzedaży olejów 

napędowych zawierających dodatek estrów metylowych kwasów tłuszczowych pochodzenia 

roślinnego. Realizacja projektu przez CPN została po kilku miesiącach wstrzymana ze 

względu na nieopłacalność tej produkcji. Stosowane wówczas ulgi w podatku akcyzowym nie 

obejmowały mieszanek FAME z olejem napędowym. Wg obowiązujących wówczas 

przepisów podatkowych FAME nie było obciążone podatkiem akcyzowym, a nawet nie było 

produktem akcyzowym. Tym niemniej stosowanie tego rodzaju paliwa nie opłacało się ze 

względów ekonomicznych ponieważ cena 2-3 razy przekraczała cenę oleju napędowego z 

pełnym obciążeniem podatkowym. 

 

II. 2  Nakłady na badania lub wdrażanie projektów badawczych dotyczących stosowania 

biopaliw w transporcie 

Obecnie w Polsce realizowanych jest 7 projektów związanych z tematyką biopaliw  

(2 projekty celowe oraz 5 projektów badawczych). 
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Tematy realizowanych obecnie projektów celowych3 

1. Opracowanie i wdrożenie technologicznych procedur wprowadzania estrów metylowych 

oleju rzepakowego do oleju napędowego w fazie jego produkcji wraz z kryteriami oceny 

degradacji materiałów w silnikach wysokoprężnych - termin zakończenia projektu 2006 r.  

2. Opracowanie systemu komponowania olejów napędowych na bazie estrów oleju 

rzepakowego spełniających warunki trwałości eksploatacyjnej infrastruktury maszyn 

górniczych, pojazdów i ciągników - termin zakończenia projektu 2005 r. 

 

Ukończenie wyżej wymienionych projektów celowych przewiduje się na lata 2005- 2006, 

a środki finansowe z budżetu państwa na dofinansowanie tych projektów wyniosą  

1 250 000 zł. 

Tematy realizowanych obecnie projektów badawczych4 

1. Produktywność i charakterystyka klonów wikliny (Salix sp.)jako biopaliwa 

2. Zastosowanie biopaliw jako paliwa reburningowego w procesie redukcji tlenków azotu 

metodami pierwotnymi w piecach przemysłowych  

3. Opracowanie metody i urządzenia pomiarowego do określania zawartości estrów 

rzepakowych w biopaliwie do napędu silników wysokoprężnych 

4. Badania właściwości biopaliw stałych otrzymywanych z poużytkowych odpadów 

drzewnych 

5. Ocena możliwości wykorzystania olejów roślinnych (biopaliw ciekłych) w źródłach ciepła 

dla celów energetycznych oraz ich wpływu na kształtowanie naturalnego środowiska 

przyrodniczego 

Środki finansowe z budżetu państwa przeznaczone na realizacje tych projektów wyniosą  

1 039 000 zł. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Projekty celowe - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ustalonym okresie, na określonych warunkach, 
prowadzone m.in. przez przedsiębiorców, jednostki naukowe, z inicjatywy własnej, ministrów albo organów 
samorządów województwa, obejmujące badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe lub badania 
przedkonkurencyjne 
 
4 Projekty badawcze - określone zadania badawcze przewidziane do rozwiązania w  ustalonym okresie, na  
ustalonych warunkach 
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II. 3 Nakłady na wspieranie zastosowania biokomponentów w paliwach ciekłych  

i biopaliwach ciekłych – system zwolnień i ulg podatkowych 

Promocja we wprowadzaniu biokomponentów do składu paliw ciekłych odbywa się w 

drodze zachęt ekonomicznych. System zwolnień i ulg podatkowych obowiązuje w Polsce od 

1993 r. na podstawie przepisów zawartych w kolejnych rozporządzeniach Ministra Finansów.  

Począwszy od 2004 r. system zwolnień podatkowych uległ modyfikacji w kierunku 

rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej oraz wynikających z definicji zawartych w 

ustawie z dnia 2 października 2003 r. w sprawie biokomponentów stosowanych w paliwach 

ciekłych i biopaliwach ciekłych i Dyrektywie 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie 

wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.  

 

Od 1 maja 2004 r.  obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 

2004 r.  w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966, ze zm.). W 

porównaniu do wcześniej stosowanych zwolnień, rozszerzono zwolnienie z akcyzy, poza 

bioetanolem i eterem etylo-tert-butylowym, na estry metylowe oleju rzepakowego, zgodnie  

z definicją biokomponentów określoną w ustawie z dnia 2 października 2003 r.   

o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych. Definicja ta 

określa biokomponenty jako ester lub bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-

butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym oraz estry stanowiące samoistne paliwa 

silnikowe. Zwolnienie dotyczy biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych  

i biopaliw ciekłych, wyprodukowanych z surowców rolniczych, produktów ubocznych  

i odpadów spełniających odpowiednie wymagania jakościowe.  

Rozporządzenie ustala także zasady korzystania ze zwolnienia z  podatku akcyzowego 

za wprowadzenie określonego poziomu biokomponentów do składu paliw ciekłych. 

Obecnie, po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  

18 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku 

akcyzowego (Dz.U. Nr 248, poz. 2492)  zwalnia się od akcyzy :  

- paliwa ciekłe zawierające od 2,0% do 5% biokomponentów w wysokości 1,5 zł od 

każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw,  

- biopaliwa ciekłe z zawartością powyżej 5% do 10% biokomponentów, w kwocie 

1,8 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw,  

- biopaliwa ciekłe z zawartością powyżej 10% biokomponentów dodanych do tych 

paliw w wysokości 2,2 zł od każdego litra dodanych biokomponentów, 
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z tym, że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych 

paliw. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zwolnień od podatku akcyzowego określa dolną granicę zawartości biokomponentów 

w paliwach ciekłych, uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia na 2%, zamiast poprzednio 

obowiązującego poziomu 4,5%. Nowa 2% granica zawartości biokomponentów obowiązuje 

od 7 grudnia 2004 r.  

Łączna kwota zwolnień z podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży benzyn silnikowych 

z zawartością biokomponentów wyniosła w: 

• 2002 r. - 274 717 189 zł, w tym:   

- 53 417 391 zł z tytułu sprzedaży benzyn 

silnikowych z zawartością bioetanolu, 

- 221 299 798 zł z tytułu sprzedaży benzyn 

silnikowych z zawartością eteru etylo - tert - 

butylowego, 

• 2003 r. - 170 143 786 zł, w tym: 

- 30 378 722 zł z tytułu sprzedaży benzyn 

silnikowych z zawartością bioetanolu, 

- 139 765 064 zł z tytułu sprzedaży benzyn 

silnikowych z zawartością eteru etylo-tert-

butylowego. 

W 2004 r. szacunkowa łączna kwota zwolnień z podatku akcyzowego wyniosła  

68 983 902 zł. Należy podkreślić, że  kwota ta wynika głównie z zastosowania ulgi z tytułu 

sprzedaży benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu. W 2004 r. eter etylo-tert-butylowy, 

dodawany do benzyn jako biokomponent, stosowany był w minimalnych ilościach, a estrów 

na skalę przemysłową nie dodawano do oleju napędowego.       

 

III. Udział biopaliw w rynku paliw transportowych 

III. 1 Liczba zarejestrowanych przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących     

biokomponenty 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach 

stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 03.199.1934 z późn. zm.) 
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działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania lub magazynowania biokomponentów jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub 

magazynujących biokomponenty, 

Na koniec 2004 r. wpis do rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub 

magazynujących biokomponenty uzyskało: 

- 18 przedsiębiorców wytwarzających i magazynujących (w tym jeden 

przedsiębiorca wyłącznie magazynujący bioetanol). Wpisani do rejestru 

przedsiębiorcy zadeklarowali możliwość produkcji bioetanolu w łącznej 

wysokości  493,6 mln litrów rocznie, 

- 2 przedsiębiorców wytwarzających i magazynujących estry. Zadeklarowana 

możliwość produkcji estru 119,11 mln litrów rocznie. 

III. 2 Produkcja bioetanolu 

W 2004 r. na rynek paliwowy trafiło około 48,5 mln litrów bioetanolu, przy 

utrzymującej się spadkowej tendencji zużycia benzyn. Wykorzystanie bioetanolu w 

benzynach silnikowych w latach 1994-2003 oraz szacunek na 2004 r. zestawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 
 

Rok Zużycie benzyn1 -  
w tys. m3 

W tym bioetanol  
w tys. m3 

Udział % objętości 

1994 7 325 27,0 0,37 
1995 8 332 63,0 0,76 
1996 6 174 100,9 1,63 
1997 6 691 110,6 1,65 
1998 6 672 99,8 1,50 
1999 7 770 83,2 1,07 
2000 6 808 51,4 0,75 

2001 6 233 66,4 1,07 
2002 5 645 82,8 1,47 
2003 5 453 76,2 1,40 

2004 – szacunek 
zużycia benzyn 

5 150 48,5   0,942 

1 – zużycie benzyn silnikowych podane przez GUS w tys. ton przeliczono wg wskaźnika  
      gęstości dla benzyn =   0,76 kg/dm3, 
2 – licząc w skali roku. 
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III. 3 Produkcja estrów 

Przemysł agrorafineryjny w Polsce znajduje się obecnie w fazie projektowania lub 

podejmowania wstępnych decyzji inwestycyjnych. Pierwsza instalacja do produkcji biodiesla 

powstała w Rafinerii Trzebinia. Planowana roczna wydajność produkcji wynosi 100 tys. ton 

estrów metylowych oleju rzepakowego.  

  

IV. Poziom narodowego celu wskaźnikowego na 2005 r. - minimalna proporcja biopaliw 

i innych paliw odnawialnych jaka powinna znaleźć się na rynku paliwowym 

 

Dyrektywa 2003/30/WE obliguje kraje członkowskie UE do wyznaczenia narodowego 

celu wskaźnikowego w odniesieniu do paliw używanych w transporcie. Na rok 2005 ustalony 

został cel wskaźnikowy na poziomie 0,5% wg wartości energetycznej paliw zużytych w 

transporcie ogółem.  

 

Jak wynika z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących zużycia 

benzyn silnikowych i oleju napędowego w transporcie za lata 2000-2004 – wskaźnik udziału 

biopaliw w paliwach zużytych w transporcie wg wartości energetycznej kształtował się 

następująco. 

 

Rok   Benzyny 

tys. ton 

Olej napędowy 

tys. ton 

Bioetanol 

tys. ton 

Wskaźnik 

2000 4841 2343 40,55 0,35% 

2001 4484 2562 52,39 0,46% 

2002 4109 2940 65,33 0,57% 

2003 3941 3606 60,12 0,49% 

2004 3953  3886  38,27  0,30% 

 

  Przy opracowywaniu poziomu wskaźnika na rok 2005 wzięto pod uwagę możliwości 

finansowe budżetu państwa oraz fakt, że powinien on być możliwy do osiągnięcia zarówno 

przez wytwórców biokomponentów, jak też producentów paliw.  
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Szacuje się, że osiągnięcie wskaźnika na poziomie 0,5% może spowodować obniżenie 

wpływów do budżetu w kwocie około 140 mln zł z tytułu zwolnienia od podatku 

akcyzowego. 

 

 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi jedno z priorytetowych działań 

zawartych w „II Polityce ekologicznej państwa”. Jest to także priorytetowy cel „Strategii 

rozwoju energetyki odnawialnej”, która zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w bilansie paliwowo energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. w strukturze 

zużycia nośników pierwotnych oraz „Polityce energetycznej Polski do 2025 roku” – 

dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 r. 

 

 

 

 

 
 
Opracowano w        Akceptował 
Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi  we współpracy 
z Ministerstwami: 
Gospodarki i Pracy, Finansów,  
Środowiska, Nauki i Informatyzacji,      Podsekretarz Stanu 
Infrastruktury         Andrzej Kowalski 
 
 


