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Zanim jednak opiszemy sam sys-
tem SYeNERGY, musimy wyjaśnić
kontekst biznesowy i formalno-

prawny stojący za utworzeniem plat-
formy. Wszystko oparte jest o funkcjo-
nujący w Polsce system wsparcia dla
wytwarzania „zielonej energii” lub ina-
czej – energii z OZE. Polska jako jeden
z krajów członkowskich UE wprowadziła
taki system wsparcia, który „dopłaca”
jednostkom wytwarzającym energię
elektryczną z OZE różnicę w kosztach
wytwarzania energii „zielonej i wytwa-

rzanej ze źródeł konwencjonalnych,
zwanej potocznie czarną energią. Oczy-
wiście stwierdzenie „dopłaty do różni-
cy” stanowi bardzo duże uproszczenie.
W praktyce każde z państw członkow-
skich zostało zobowiązane do wpro-
wadzenia bardzo skomplikowanego
mechanizmu wsparcia. Każde pań-
stwo UE miało pewnego rodzaju swo-
bodę w opracowaniu takiego systemu
i wyboru jego formy.

W Europie jest kilka form wsparcia
dla „zielonej energii”. W Skandynawii

funkcjonuje podobny do polskiego sys-
tem tzw. zielonych certyfikatów, w Cze-
chach i na Słowacji – system taryf gwa-
rantowanych, a w innych krajach – tzw.
system aukcyjny. Pomimo różnych form
każdy z tych systemów ma za zadanie
wsparcie dla wytwórców zielonej ener-
gii, a tym samym stworzenia mechani-
zmów jej konkurencyjności w odniesie-
niu do konwencjonalnych źródeł.

System wsparcia dla energii z OZE
funkcjonujący w Polsce od kilku lat ma
swoje dobre i złe strony. System „zielo-
nych certyfikatów” na początku miał się
dobrze i był katalizatorem do rozwoju
branży OZE, powstało wiele nowych in-
westycji w tym zakresie. Ta dobra ko-
niunktura stała się również okazją do
wielu patologii, szczególnie w obszarze
spalania biomasy. Wysokie ceny „zie-
lonych certyfikatów” i jednocześnie ni-
skie ceny drewna w latach 2011–2013
spowodowały, że do kotłów elektrowni
niejednokrotnie trafiało drewno, które
mogło być wykorzystane jako surowiec
produkcyjny w przemyśle drzewnym, a
nie po prostu do spalenia w kotle. Ten
stan rzeczy spowodował interwencję
prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
który jako instytucja nadzorująca system
wsparcia dla energii wytwarzanej z
OZE wprowadził liczne zalecenia doty-
czące sposobu dokumentowania bio-
masy na cele energetyczne. Jednostki
wytwórcze oraz inni uczestnicy rynku
(producenci biomasy, operatorzy logi-
styczni) zostali w ten sposób zobligowani
do dokumentowania pochodzenia bio-
masy na cele energetyczne oraz do od-
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powiedniego jej kwalifikowania.
Co prawda, przepisy prawne
nie precyzowały dokładnie, jak
owo dokumentowanie miało się
odbywać, jednak rynek i uczest-
niczące w nim podmioty z cza-
sem dobrze sobie z tym pora-
dziły. Obecnie system doku-
mentowany oparty jest na obo-
wiązku dostarczenia stosownych
dokumentów pochodzenia przez
dostawcę do jednostki wytwór-
czej OZE. Dodatkowo w ramach
tzw. systemu opartego na zasa-
dach należytej staranności więk-
szość elektrowni wprowadziło
różnego rodzaju narzędzia ma-
jące na celu weryfikację doku-
mentów dostarczanych przez
dostawcę, a niejednokrotnie ko-
rzystają z wyspecjalizowanych
firm do weryfikowania dostaw-
ców biomasy. Cały obowiązek dostar-
czenia odpowiednich dokumentów po-
twierdzających spełnienie wymagań
co do kwalifikowalności, jak i pocho-
dzenia ostatecznie leży w obowiązku
jednostki wytwórczej OZE, czyli elek-
trowni, która spalała biomasę do wy-
twarzania „zielonej energii”, i to właśnie
koncerny energetyczne mając na wzglę-
dzie ten obowiązek, wprowadziły sys-
temy weryfikacji dostawców, w ramach
których realizują audyty miejsc pocho-
dzenia i wizje lokalne plantacji ener-
getycznych. Część z nich wprowadziła
systemy certyfikacji systemów należytej
staranności (SNS) przez jednostki cer-
tyfikujące w ramach specjalnie do tego
celu opracowanych systemów certyfi-
kacji.

To wszystko spowodowało, że sys-
tem nadzoru nad zakupami biomasy do
jednostek wytwórczych został dodat-
kowo obciążony kosztami tych działań.
Uczestnicy rynku musieli wkalkulować
w cenę biomasy koszty związane z wy-
jazdami na audyty, dodatkowym per-
sonelem odpowiedzialnym za doku-
mentowanie zakupionej biomasy itp. W
praktyce w wielu jednostkach wytwór-
czych większość efektywnego czasu
pracy działów zakupów paliw tracono
na nieprzynoszące bezpośrednich ko-
rzyści, kosztowne działania związane z
dokumentowaniem spalanej biomasy.

Przełom lat 2016 i 2017 wnosi do sys-
temu bardzo ważną i głęboką zmianę,
jaką jest wejście w życie nowelizacji do
Ustawy o Odnawialnych Źródłach Ener-
gii. Nowa ustawa wnosi pojęcia drew-
na energetycznego i biomasy lokalnej.
Wskazuje również preferencje w stoso-

waniu biomasy lokalnej – agrobiomasy
pochodzącej z odległości do 300 km od
jednostek wytwórczych. Tym samym
wprowadza wytyczne do stosowania
biomasy z określonego miejsca po-
chodzenia również dla polskich elek-
trowni, wskazując dodatkowo, że musi
ona być pozyskana w sposób zrówno-
ważony.

Właśnie tu pojawia się kontekst biz-
nesowy nowo opracowanej przez BIO-
CONTROL i IGIK platformy SYeNERGY.
Twórcom projektu przyświecało jedno z
podstawowych założeń: jak połączyć
trzy podstawowe aspekty: wiarygodność
i rzetelność dostarczanych danych, ob-
niżenie kosztów dokonywanej weryfi-
kacji pochodzenia biomasy oraz za-
pewnienie zgodności z aktualnymi wy-
maganiami przepisów i wytycznymi re-
gulatora rynku. Ważnym aspektem było
również stworzenie systemu, w którym
to pracownicy działów zakupów bio-
masy w jednostkach wytwórczych mo-
gliby samodzielnie, „zza biurka” zwe-
ryfikować każdą lokalizację, z której po-
chodziła biomasa, oraz zweryfikować in-
formacje podawane przez dostawców
w oświadczeniach.

W świetle przyszłych zmian w
Ustawie o Odnawialnych Źródłach
Energii oraz Ustawie o Biokompo-
nentach i Biopaliwach Ciekłych
system SYeNERGY stanowi kom-
pleksowe rozwiązanie dla sektora
rolniczego oraz energetyki odna-
wialnej. Zawiera on szereg mode-
li i algorytmów opracowanych na
podstawie danych satelitarnych,
które dostarczają takich informa-
cji, jak potwierdzenie/zanegowanie
danej lokalizacji roślin jednorocz-
nych lub wieloletnich oraz upraw
energetycznych, klasyfikacja typu
uprawy, potwierdzenie spełnienia
warunku lokalności biomasy (od-
ległość 300 km od jednostki wy-
twórczej) oraz zasady zrównowa-
żonego pozyskania, oszacowanie
parametrów biomasy pozyskanej
z plantacji. Ponadto docelowo sys-

tem SYeNERGY będzie narzędziem
wspierającym wdrażanie Dyrektywy
Red 2.

Zastosowanie danych satelitarnych
pozwala nie tylko zmniejszyć czas i
koszt pozyskania danych o danej loka-
lizacji upraw energetycznych, lecz tak-
że zwiększyć wierzytelność danych po-
przez zastosowanie archiwalnych da-

nych satelitarnych. Dzięki zastosowaniu
szeregu czasowego danych satelitar-
nych możliwe jest odtworzenie statusu
plantacji, od założenia plantacji aż do
pozyskania biomasy, w tym potwier-
dzenie pozysku (fizyczne ścięcie bio-
masy). Jednocześnie system ten stano-
wi kompleksowe narzędzie wspierają-
ce procesy kontrolne realizowane przez
instytucje w ramach wdrażania Ustawy
o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych bez konieczności realizacji kosz-
townych wizyt terenowych.

Metody i algorytmy opisane powyżej
zostały wypracowane w ramach projektu
finansowanego przez Europejską Agen-
cję Kosmiczną (ESA) i zostały zaakcep-
towane przez jej ekspertów. Platforma SY-
eNERGY opracowana przez ekspertów
konsorcjum BIOCONTROL–IGiK wyko-
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W świetle przyszłych zmian w Ustawie o Odna-
wialnych Źródłach Energii oraz Ustawie o Bio-
komponentach i Biopaliwach Ciekłych system
SYeNERGY stanowi kompleksowe rozwiązanie
dla sektora rolniczego oraz energetyki odna-
wialnej.

Biomasa lokalna – bufory 300 km od Elektrowni 
w Szczecinie, Bełchatowie i Kielcach



rzystuje dane satelitarne pochodzące z
satelity SENTINEL 2, zbudowanego i za-
rządzanego w ramach programu CO-
PERNICUS. Zgodnie z Rozporządze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 911/2010 z dnia 22 września
2010 r. w sprawie europejskiego pro-
gramu monitorowania Ziemi (GMES) i
początkowej fazy jego realizacji (lata
2011–2013), Parlament Europejski i Rada
Unii Europejskiej ustanowili europejski
program monitorowania Ziemi zwany
GMES, a obecnie COPERNICUS (zgod-
nie z Rozporządzeniem Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) NR 377/2014 z
dnia 3 kwietnia 2014 r.), który obejmuje:
a) komponent usługowy zapewniający
dostęp do informacji wspierających
następujące obszary:
– monitoring atmosfery,
– monitorowanie zmiany klimatu w celu
wspierania polityki łagodzenia zmiany
klimatu i przystosowywania się do niej,
– zarządzanie kryzysowe,

– monitoring obszarów lądowych,
– monitoring środowiska morskiego,
– bezpieczeństwo;
b) komponent kosmiczny zapewniający
trwałe obserwacje z przestrzeni ko-
smicznej na potrzeby obszarów usług,
o których mowa w punkcie a;
c) komponent in situ zapewniający ob-
serwacje za pomocą urządzeń po-
wietrznych, morskich oraz naziemnych
na potrzeby obszarów usług, o których
mowa w punkcie a.

„Zgodnie z komunikatem Komisji z
dnia 28 października 2009 r. pt. „Glo-
balny Monitoring Środowiska i Bezpie-
czeństwa (GMES): Wyzwania i kolejne
działania dotyczące komponentu ko-
smicznego” należy prowadzić politykę
pełnego i otwartego dostępu do danych
satelitów Sentinel, dzięki bezpłatnym li-
cencjom i programom dostępu online,
z zastrzeżeniem względów bezpie-
czeństwa. Takie podejście ma na celu
maksymalizację wykorzystania poten-

cjału danych satelitów Sentinel w moż-
liwie najszerszej grupie aplikacji i ma na
celu pobudzenie korzystania z infor-
macji opartych na obserwacji Ziemi
przez użytkowników końcowych. Zgod-
nie z umową pomiędzy Komisją Euro-
pejską i Europejską Agencją Kosmicz-
ną – EC GMES Agreement
[ESA/LEG/382] Europejska Agencja Ko-
smiczna odpowiada za zarządzanie
komponentem kosmicznym Programu
COPERNICUS.

Wykorzystana w ramach projektu
SyENERGY metodyka uwierzytelniania
biomasy lokalnej opracowana przez
BIOCONTROL oraz metodyka prze-
twarzania danych satelitarnych opra-
cowana przez IGiK dla celów weryfikacji
i uwierzytelniania biomasy lokalnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi (Ustawa o odnawialnych źró-
dłach energii z dn. 20.02.2015 r. – Dz. U.
z 2015 r., poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r.,
poz. 925, 1579 i 1753 wraz z późn. zm.)
zostały sfinansowane przez Europejską
Agencję Kosmiczną (ESA) w ramach
umowy nr 4000110823/14/I-AM. Projekt
wraz z metodyką został zaakceptowa-
ny przez Europejską Agencję Kosmicz-
ną 30 maja 2016 roku.

Obecnie platforma SYeNERGY jest
po fazie pierwszych testów i projektów
pilotażowych, w których uczestniczył je-
den z największych koncernów ener-
getycznych w Polsce. Jako pierwszy
używa on platformy SYeNERGY jako na-
rzędzia wsparcia dla procedur weryfi-
kacji dostaw biomasy do swoich jed-
nostek wytwórczych. Twórcy systemu in-
tensywnie pracują nad dalszym roz-
wojem i doskonaleniem platformy SY-
eNERGY. Trwa praca nad funkcjonal-
nością aplikacji oraz finalizowany jest
proces certyfikacji zastosowanej meto-
dologii Platformy SYeNERGY przez jed-
ną z międzynarodowych jednostek cer-
tyfikujących. ■
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Obecnie platforma SYeNNRGY jest po fazie
pierwszych testów i projektów pilotażowych, w
których uczestniczył jeden z największych kon-
cernów energetycznych w Polsce. Jako pierwszy
używa on platformy SYeNERGY jako narzędzia
wsparcia dla procedur weryfikacji dostaw bio-
masy do swoich jednostek wytwórczych.

Biomasa lokalna – bufor 300 km od granicy
uprawy wierzby energetycznej w miejsco-

wości Krynki wskazanej na mapie

Identyfikacja upraw jednorocznych z informacją o powierzchni oraz rodzaju uprawy




