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Potencjał biomasy rolniczej na cele energetyczne jako czynnik rozwoju 

gospodarki lokalnej 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

Obecnie występuje zwiększone zapotrzebowanie na czystą energię ze względu 

na zwiększone zanieczyszczenie środowiska (zwiększona emisja dwutlenku węgla i metanu) 

oraz ograniczenie pierwotnych nośników energii, takich: węgiel, gaz oraz ropa. W takiej 

sytuacji poszukiwanie i wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii jest 

koniecznością. Na konieczność taką wskazuje również Ministerstwo Gospodarki 

w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, w którym jednym z głównych 

kierunków działania jest rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Odnawialnym 

źródłem energii, mogącym przyczynić się do realizacji wymienionych w Polityce 

energetycznej Polski do 2030 celów, w tym głównie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego oraz rozwój gospodarki lokalnej, jest energia zgromadzona w biomasie 

rolniczej. 

Za cel główny pracy przyjęto ocenę możliwości produkcji energii odnawialnej z biomasy 

rolniczej jako sposobu wykorzystania lokalnych zasobów regionu. Uwzględniając cel główny 

pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze: 

 W województwie zachodniopomorskim istnieje znaczny potencjał w zakresie 

produkcji biomasy na cele energetyczne, niewykorzystany przez rolnictwo i przemysł. 

 Przeznaczenie potencjału biomasy rolniczej na cele energetyczne może przyczynić się 

do wykorzystania zasobów endogenicznych badanych gmin. 

Zakres przestrzenny badań obejmuje położone w północno-zachodniej części Polski 

województwo zachodniopomorskie. W prezentowanej pracy zakres podmiotowy tworzą 

gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie, które zostały przyjęte jako podstawowe jednostki 

badawcze. Łącznie badaniem objęto 103 jednostki – 52 gminy wiejskie oraz 51 gmin 

miejsko-wiejskich. Za jednostki pomocnicze posłużyły powiaty ziemskie. Z uwagi na to, 

iż przyjęto za podstawowe jednostki badawcze gminy, a część badań obejmuje analizę 

rolnictwa jako źródła surowców do produkcji energii odnawialnej, zakres czasowy obejmuje 

najbliższy rok spisowy, czyli 2010. 



Rozprawa doktorska składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera opis celu 

i zakresu pracy, hipotez badawczych, materiału badań oraz metod analizy danych. Rozdział 

ten zawiera również opis metod szacowania potencjału biomasy rolniczej. Drugi rozdział 

dotyczy zasobów naturalnych w teorii ekonomii. W pierwszej części rozdziału opisano 

definicje oraz podział zasobów naturalnych. Druga część natomiast dotyczy problematyki 

gospodarowania zasobami naturalnymi w teorii ekonomi klasycznej, neoklasycznej 

i keynesowskiej. Ponadto drugi rozdział zawiera również elementy ekonomii ekologicznej 

oraz zrównoważonego rozwoju. Trzeci rozdział dotyczy lokalnych uwarunkowań produkcji 

energii odnawialnej z biomasy rolniczej. W pierwszej części trzeciego rozdziału opisano 

istotę i cechy gospodarki lokalnej, jak również czynniki oraz teorie rozwoju lokalnego. 

Następnie objaśniono pojęcie oraz źródła biomasy rolniczej. W końcowej części opisano 

środowiskowe, społeczne i gospodarcze uwarunkowania rozwoju biomasy rolniczej jako 

źródła energii odnawialnej. W rozdziale tym poruszono również problematykę produkcji 

energii odnawialnej z biomasy rolniczej jako elementu wykorzystania zasobów lokalnych 

regionu. Czwarty rozdział dotyczy przestrzennego zróżnicowania zasobów lokalnych 

w gminach wiejskich i miejsko wiejskich województwa zachodniopomorskiego. W pierwszej 

części rozdziału wyznaczono poziom zasobów ziemi, pracy oraz kapitału w gminach regionu. 

W drugiej natomiast dokonano oceny ogólnego poziomu zasobów lokalnych województwa 

zachodniopomorskiego. Piąty rozdział dotyczy przestrzennego zróżnicowania potencjału 

biomasy rolniczej w ginach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa 

zachodniopomorskiego. W rozdziale tym oszacowano potencjał biomasy rolniczej 

pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz z przemysłu rolno-spożywczego. Następnie 

dokonano oceny ogólnego potencjału biomasy rolniczej w badanym regionie. Ostatni, szósty 

rozdział dotyczy możliwości wykorzystania rezerw zasobów lokalnych występujących 

w regionie w produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej. W pierwszej części rozdziału 

wyznaczono rezerwy zasobów lokalnych (ziemi i pracy). Następnie stosując analizę skupień 

wyznaczono obszary o podobnym potencjale biomasy rolniczej. Natomiast w końcowej części 

rozdziału oceniono możliwości rozwoju gospodarki lokalnej w oparciu o wykorzystanie 

na cele energetyczne biomasy rolniczej. 

W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono obie postawione w pracy hipotezy 

badawcze. Analiza zasobów lokalnych wykazała, iż najwyższym jakościowo poziomem 

zasobów ziemi, pracy oraz kapitału charakteryzuje się północno-wschodnia oraz południowo-

zachodnia część regionu. Natomiast najniższymi zasobami lokalnymi cechuje się cała 

wschodnia część województwa. Na podstawie przeprowadzonej analizy potencjału 



energetycznego określono, iż dominującymi źródłami biomasy rolniczej możliwymi 

do wykorzystania na cele energetyczne są zbiory z plantacji roślin wieloletnich oraz nadwyżki 

słomy i siana. Najwyższy potencjał odnotowano w powiatach: goleniowskim, stargardzkim, 

gryfińskim oraz łobeskim. Analiza rezerw zasobów lokalnych (ziemi i kapitału) wykazała, 

że największymi możliwościami ich wykorzystania cechuje się centralna część badanego 

regionu. Na podstawie analizy skupień potencjału biomasy rolniczej określono, 

że na obszarach centralnej części regionu, posiadających wolne zasoby ziemi i pracy, można 

rozwijać produkcję energii pochodzącej ze zbiorów roślin wieloletnich z plantacji 

oraz nadwyżek siana. Natomiast na obszarach południowo-zachodniej części regionu można 

wykorzystywać wolne zasoby i produkować energię odnawialną z posiadanych nadwyżek 

słomy. 

Wyniki przeprowadzonej analizy mogą mieć wymiar praktyczny, stanowiąc źródło 

informacji dla władz jednostek samorządowych województwa zachodniopomorskiego. Gminy 

wiejskie oraz miejsko-wiejskie badanego regionu dysponują niezagospodarowanymi 

zasobami, które przy odpowiednim wsparciu władz lokalnych, mogą stać się potencjałem ich 

rozwoju. 


